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Resumo
Ao longo do trabalho realizado na cadeira de Estudos Económicos Aplicados tivemos
como objectivo estudar um tema actual e que necessariamente terá que ser alvo de uma
regulamentação e estudo por parte das autoridades nacionais.
Procuramos analisar a vertente não só económica, mas também social do fenómeno do
Jogo, procurando enquadrar esta temática nas suas diversas formas de actuação.
Reconhecemos que muito trabalho existe por realizar de modo a procurar entender a
forma como oferta e procura de Jogo se encontram num equilíbrio cada vez menos
formal. No entanto, esta tarefa afigura-se de uma dificuldade elevadíssima, uma vez que
depende de factores psicológicos e sociais, aos quais a nossa formação não permite dar
resposta.
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Introdução
Ao finalizar a licenciatura tivemos pela primeira vez a oportunidade de
investigar e assumir a responsabilidade de apresentar algo diferenciado e inovador! É de
facto uma responsabilidade à qual não estávamos habituados mas, no entanto,
extremamente motivadora.
O objectivo inicial era o de enquadrar o estudo económico no âmbito da
Economia do Lazer. A busca de um estudo inovador permanecia nas nossas mentes,
enquanto procurávamos todos os assuntos relacionados com Economia do Lazer que
nos permitissem assumir um desafio comparável àquele que enfrentamos à cinco anos
atrás. Não era de todo nosso objectivo, realizar um trabalho de análise ou de índole
técnica.
Aí surgiu a ideia de nos debruçarmos sobre o consumo de Jogo e o seu impacto
na Sociedade e Economia Portuguesa. Trata-se de facto de uma meta aliciante devido à
interdisciplinaridade existente neste tema, mas deveras complexa. No entanto, tal como
os consumidores alvo do nosso estudo, estamos dispostos a assumir o risco, procurando
ganhar a aposta.
É nosso objectivo realizar uma análise dinâmica das diferentes perspectivas da
aproximação ao Jogo, tratando de todos os aspectos interessantes para a actividade
económica, de entre os quais salientamos, procura e oferta de Jogo, legislação existente,
concorrência e fiscalidade. No entanto, sempre que possível e sempre que a matéria não
se enquadre na análise económica, recorreremos a estudos realizados por especialistas
de diferentes áreas, denotando a nossa preocupação em maximizar o grau de explicação
deste estudo.
Relativamente à organização do texto, após a definição de conceitos, voltamos a
apelar à componente dinâmica do tema a tratar, dividindo o “Caminho para o Jogo” em
determinantes da oferta e da procura, o mercado do Jogo e por fim o pós-Jogo, com um
pequeno tratamento de questões fiscais.
É incluído neste estudo uma regressão econométrica que nos permitirá procurar
explicar o padrão de localização dos Casinos em Portugal Continental, assim como um
questionário realizado a consumidores de Jogo e informação amavelmente concedida
por um antigo Director do Casino de Espinho.
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Capítulo 1. Definição de Conceitos
1.1. Economia não observável
A quantidade de actividades económicas é de tal forma vasta que provoca, em
algumas situações, grandes dificuldades no seu registo nas contas nacionais.
Estas actividades que podemos classificar como não-observáveis podem ser
divididas, segundo o Handbook: Measuring the Non-Observed Economy (OCDE,
2002), em quatro grandes grupos: subterrâneas, ilegais, informais e levadas a cabo por
famílias para uso próprio. Por outro lado, as referidas dificuldades na contabilização de
determinadas actividades podem ficar a dever-se a deficiências na colecta de dados
estatísticos referentes às mesmas. Assim sendo, é importante que qualquer acção que
tenha por objectivo medir este tipo de actividades se desenvolva quer na sua
diminuição, quer na melhoria dos sistemas estatísticos de recolha de dados. Deve-se
assim actuar sobre estes dois vectores da chamada Economia Não-Observável, de modo
a que a cobertura das actividades pela contabilidade nacional seja cada vez mais
exaustiva.
Desenvolvendo a classificação supracitada é importante definir com precisão
cada um dos segmentos de actividades que constituem a produção Não-Observável:
•

Produção Subterrânea – actividades produtivas e legais que são

intencionalmente escondidas das autoridades com o objectivo de evitar o
pagamento de impostos ou de outro tipo de contribuições e/ou de não cumprir
determinadas obrigações legais;
•

Produção Ilegal – actividades produtivas proibidas por lei ou

impedidas de realizar por determinados agentes;
•

Produção Informal – actividades produtivas levadas a cabo por

pequenas empresas frequentemente familiares, muitas vezes não registadas e
com número de empregados muito reduzido, mas que têm alguma importância
no mercado;
•

Produção levada a cabo por famílias para uso próprio –

actividades produtivas realizadas e consumidas pela mesma família.
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A não inclusão nas contas nacionais de algumas actividades em consequência da
dificuldade na recolha de dados, outro vector importante da economia não observável,
pode ficar a dever-se à não tomada em linha de conta de algumas empresas ou porque
tenham surgido recentemente, ou porque não tenham dimensão relevante para o estudo
ou ainda porque tenham sido mal classificadas por região ou sector de actividade. Por
outro lado, podem também surgir problemas com a recolha da informação derivados do
extravio de respostas a questionários ou inexistência das mesmas. Mesmo que nenhuma
destas situações ocorra, há sempre uma forte possibilidade de que as respostas não
sejam sinceras e estejam subavaliadas, visando uma eventual fuga aos impostos. Para
tentar identificar e corrigir estas situações em que ocorrem erros ao nível da recolha de
dados, uma tarefa importante da compilação das contas nacionais é a obtenção e estudo
de informação proveniente de várias fontes. Assim, confrontando estes dados de
diferentes proveniências é possível averiguar eventuais discrepâncias entre elas. Como
exemplo das diversas fontes de informação que temos vindo a referir podemos
apresentar o confronto entre inquéritos realizados às empresas com os dados recolhidos
através das contribuições fiscais ou com informações sobre a força de trabalho
envolvida nessas mesmas empresas.
Todas estas situações contempladas nos parágrafos anteriores têm como
consequência uma menor qualidade das contas nacionais, provocando que, para essas
áreas que chamaremos de áreas problema, tenham de ser realizadas estimativas
relativamente ao valor da sua produção, o que não é, obviamente, tão correcto e preciso
como a medição feita para as actividades observáveis. A estimação do valor da
produção dessas actividades pode ser feita de várias formas e por várias instituições.
Vamos apresentar de uma forma sucinta algumas delas, dado parecer-nos importante
tomarmos conhecimento de como o contributo para o produto de algumas das
actividades que vamos estudar é estimado:
•

Limite superior (Upper Bound) – Este método (também

conhecido por análise de sensibilidade) consiste em determinar um limite
superior para cada actividade considerada não observável, compilar os dados e
assim chegar a um limite para o total destas actividades. Este método pode ser
aplicado a cada tipo de produção não observável isoladamente ou à totalidade
destas;
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Inquéritos suplementares – De forma a atingir a cobertura

exaustiva da produção realizada, as autoridades levam por vezes a cabo
inquéritos com objectivos específicos e bem definidos. Estes não fazem parte da
colecção básica de dados e podem incidir sobre qualquer uma das áreas
problema da economia não observável, visando a estimação do valor das
actividades que não são obtidas através das formas comuns de medição da
produção. O seu tratamento deve ser muito cuidadoso, sobretudo em áreas muito
sensíveis aos inquiridos, dado a sinceridade na resposta a este tipo de inquéritos
não poder ser um dado adquirido e estes registarem taxas de resposta muito
reduzidas;
•

FMI – A base de dados possuída pelo FMI permite obter

informações sobre um grande número de actividades, que podem assim ser uma
preciosa ajuda na tentativa de cobertura exaustiva da produção nacional;
•

EUROSTAT – Outra forma de medir as contas nacionais tem sido

testada pelo EUROSTAT em cooperação com a União Europeia. Este programa
tem como objectivo além do aumento da qualidade da contabilidade nacional,
também permitir a comparação entre os vários estados membros da EU.
Estas formas e instituições que recolhem ou estimam informação por vezes
difícil de ser apurada tendem a complementar dados mais comuns, que podem ser
obtidos de várias formas. Estas dependem da óptica de medição do produto escolhida:
Produção, Despesa ou Rendimento. A primeira consiste no cálculo do valor
acrescentado criado na produção, entendido este como a diferença entre o output final e
os consumos intermédios. Já a segunda óptica calcula o valor da produto pela utilização
dada pelos agentes económicos aos rendimentos auferidos através do consumo privado,
consumo público, investimento, exportações e importações, enquanto a terceira procura
medir a produção através da remuneração dos factores produtivos envolvidos. Na óptica
da produção os métodos utilizados giram sobretudo à volta da oferta de inputs,
sobretudo da força de trabalho, da procura, do rendimento e dos fluxos de bens
aplicados à agricultura, indústria e serviços. Na óptica da despesa a recolha de dados
incide especialmente sobre as grandes categorias desta óptica, tais como o consumo
privado, o consumo público, investimento, exportações e importações. No que concerne
à óptica do rendimento, o método consiste numa criteriosa definição da estrutura da
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oferta e dos seus produtos, de modo a proceder à classificação imprescindível para a
criação de um sistema de dados de qualidade.
Muito mais haveria para dizer sobre a economia não observável, sobretudo ao
nível da correcção dos sistemas de contas nacionais de modo a alcançar uma maior
abrangência das actividades levadas a cabo numa economia. No entanto, para o estudo a
que nos propusemos e de modo a podermos enquadrar as vertentes menos regularizadas
do Jogo, tais como os Jogos em cafés e o Jogo de Internet, parece-nos que esta pequena
apresentação permitir-nos-á fazê-lo com clareza e simplicidade.

1.2. O Lazer – Conceptualização, tipos e consumos
Se a cada um de nós fosse pedida uma definição de Lazer, certamente as
respostas não andariam muito longe de diversão, tempo livre, ócio, desporto, cultura,
entre muitas outras. E realmente não estaríamos muito longe da verdade. No entanto,
para corrigir alguns erros em que normalmente incorremos e para que não só estas como
muitas outras actividades possam estar abrangidas numa definição de Lazer, é nossa
tarefa conceptualizar este termo da forma mais científica possível. A abrangência já
citada, associada a uma enorme subjectividade tornam a delimitação do conceito muito
complicada. Quando deixará uma actividade de ser considerada Lazer? Advirá esta
alteração do seu exercício no âmbito de uma qualquer obrigação? Parece-nos ser este o
ponto fulcral que permitirá uma definição correcta do conceito. Lazer será então o
período de tempo que resta após o cumprimento de todas as obrigações. No entanto e
segundo Joffre Dumazedier, algumas características terão que ser consideradas, sob
pena de que este tempo mesmo sendo considerado livre não seja Lazer.
O Lazer terá de ser livre, isto é, não sujeito a qualquer tipo de constrangimento,
convertendo-se assim no momento em que o indivíduo de forma livre controla os seus
pensamentos sem restrições externas. Assim, e em jeito de exemplo, determinada
actividade que mesmo praticada por brincadeira exija treino para entrada em
competição, deixa de estar incluída nesta definição de Lazer. O constrangimento a que o
indivíduo não poderá estar sujeito pode ser de qualquer índole, e não, como muitas
vezes erradamente pensamos apenas de ordem profissional. Daí que a mera sensação de
obrigação gerada por uma actividade rotineira possa ser suficiente para que determinada
actividade não seja classificada como Lazer.
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Por outro lado, é imprescindível que a actividade não atraia qualquer outro tipo
de interesse que não a prática em si. Esta característica é ainda mais redutora. Senão
vejamos: a vontade de ganhar inerente a qualquer prática desportiva competitiva
classificará essa actividade como não Lazer, ou, se quisermos, semi-Lazer. O gosto, o
prazer, deverá ser retirado apenas da prática. O principal ponto de discussão nesta
temática é definir até que ponto a vontade de ganhar uma competição não fará parte da
actividade em si mesma, seja ela um Jogo de amigos ou um torneio mais “formal”.
Em qualquer actividade classificada como Lazer é indispensável o estado de
prazer e de diversão. Mais uma vez temos aqui bem patente a importância do carácter
não obrigatório do Lazer, pois só assim pode o indivíduo retirar dele a satisfação que
lhe permita gozar a sua prática.
Por fim, e como também já foi brevemente aflorado nos parágrafos anteriores, o
Lazer é pessoal e muito subjectivo. Como actividade que depende das preferências dos
indivíduos, é impossível a qualquer um de nós dizer que determinada actividade é
considerada Lazer por todas as pessoas. Reforçando ainda este ponto, a primeira
característica de liberdade de constrangimentos torna ainda mais diferenciadas as
actividades de Lazer desenvolvidas pelos indivíduos, ainda que em tempos de
globalização como os que vivemos os gostos possam ter tendência para se uniformizar.
No entanto, esta não é a única “definição” de Lazer importante. Como exemplo,
da dificuldade de conceptualização de Lazer surge a visão de J. R. Kelly e HamiltonSmith, que defende o comportamento humano como resultado da interacção de duas
diferentes dimensões: a existencial e a social.
Como o próprio nome indica a dimensão existencial é extremamente subjectiva,
consistindo nos comportamentos individuais de confronto com as várias experiências.
Essas mesmas experiências podem ser mais ou menos ricas conforme a sua capacidade
para motivar, o não exercer qualquer restrição ou pressão à sua prática, a possibilidade
de o indivíduo escolher e de se envolver nas mesmas. Assim, estas actividades são
classificadas pela dimensão existencial mediante a sua importância para o indivíduo,
que determinará o nível de envolvimento com as mesmas.
Já a dimensão social foca elementos diferentes, tais como a envolvente cultural,
influenciando assim o comportamento do indivíduo. São factores que ao contrário da
primeira dimensão são externos e assim incontroláveis pelo indivíduo e que se podem
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repartir da seguinte forma: importância e estatuto atribuídos ao trabalho e Lazer pelos
grupos de pertença do indivíduo, até onde vai a imposição pelo exterior de finalização
da actividade e o retorno conferido pela sociedade em virtude das diferentes actividades.
Assenta na interacção entre estas duas dimensões a diferenciação de Lazer e
trabalho por parte do indivíduo. As características pessoais de cada um, influenciadas
pela envolvente social e cultural determinarão a classificação das actividades. Quanto
maior a recompensa e pressão exercidas pela sociedade mais perto estaremos do
trabalho, sendo que a satisfação obtida na dimensão subjectiva transformará esse
trabalho em algo fastidioso e desagradável ou em algo satisfatório. Por outro lado se a
influência social e cultural não for de grande monta entramos no campo do Lazer se
houver prazer individual ou numa situação de contrariedade colectiva e individual como
a prisão ou o desemprego se isto não se verificar.
Nas visões acerca do conceito de Lazer que apresentamos estão patentes
algumas características que ajudam a eliminar pequenos erros que uma observação
menos atenta possa suscitar. Assim o Lazer pressupõe sempre a existência de trabalho,
de obrigações a satisfazer, ao contrário do ócio, que podemos definir de forma ligeira
como “a falta do que fazer”. Quando no início da nossa exposição demos alguns
exemplos de associações comuns ao conceito de Lazer, focamos, assim como o ócio, o
tempo livre que também não é um sinónimo de Lazer. O tempo livre corresponde ao
remanescente de todas as obrigações profissionais e do tempo de descanso, enquanto o
Lazer, como vimos, é mais restrito, englobando apenas o tempo após o repouso e as
obrigações, sejam elas profissionais ou não. Assim o Lazer poderá estar incluído no
tempo livre, não havendo, no entanto, uma sobreposição destes conceitos.
De forma a clarificar ainda mais todo este esforço de conceptualização, parecenos importante apresentar algumas das mais populares classificações de Lazer. Estas
baseiam-se principalmente em três critérios: acção, tempo e objectivo.
No que concerne ao primeiro, o factor determinante na classificação é a
actividade desenvolvida no decurso do Lazer, como por exemplo, actividades físicas
(desportivas), utilitárias (cozinhar), artísticas (música), intelectuais (estudo por gosto) e
sociais (convívio). Tentando incluir o Jogo, seja ele de Casino, café ou Internet, numa
destas categorias a que se afigura mais lógica é a de actividades sociais, podendo o caso
do bilhar suscitar dúvidas em relação à sua inclusão ou não na classe das actividades
físicas.
7
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O tempo representa um dos vectores mais importantes na definição de Lazer,
sendo, por isso, natural que surja como critério de diferenciação desta actividade. Assim
o Lazer pode ser o de fim do dia, fim-de-semana, fim de ano ou até fim de vida. O
primeiro representa as poucas horas após a jornada diária de trabalho, o segundo os dois
dias de descanso semanal disponíveis à maioria dos trabalhadores, o terceiro aparece
associado à época festiva do Natal e passagem de ano, enquanto o último diz sobretudo
respeito ao enorme aumento de tempo disponível para Lazer resultante do período de
reforma. Aqui a inserção do Jogo em alguma das categorias é mais complicada, dado
este poder ser uma actividade praticável em qualquer uma destas disponibilidades de
tempo, inclusive no fim de ano (exemplo: fins de ano nos Casinos).
O indivíduo ao praticar o Lazer, ainda que este não possa ter qualquer
componente de obrigação, tem sempre um objectivo, mesmo que inconsciente. Esses
objectivos podem ser a superação da fadiga (física ou psicológica), a redução ou
eliminação do tédio ou a diminuição da especialização funcional decorrente das
obrigações profissionais e da rotina. O relaxamento físico e na maioria das vezes
psicológico decorrente da prática do Lazer ajuda a superar a fadiga. Já o divertimento
que indivíduo procura nessas actividades tem como claro objectivo eliminar o tédio,
enquanto quebrar a rotina com experiências que não lhe sejam possíveis no dia a dia de
trabalho visa, essencialmente, a diminuição da especialização. Mais uma vez o Jogo
parece ser transversal a esta classificação, estando talvez menos inserido na primeira
categoria de superação da fadiga. No entanto é de referir que é extremamente difícil
discernir entre estes vários objectivos, tornando-se esta classificação muito complicada
dada a sua relação com componentes psicológicas e internas ao indivíduo (exemplo:
como distinguir quem, ao fim do dia, corre por gosto ou para “esticar as pernas”?).
O Lazer, à semelhança de outros bens, apresenta um consumo muito variado,
através do qual é dada continuidade à estratificação da sociedade. Apesar de todos os
indivíduos disporem de tempo livre onde podem, aparentemente, gozar o Lazer como
bem quiserem, o que é um facto é que o seu consumo é revelador da condição e estrato
sociais em que os mesmos se inserem, seja pelo preço que é exigido pelo gozo de
determinadas actividades de Lazer, seja por outros factores sociais e culturais (sexo,
profissão, idade, grau de instrução, situação profissional, local de residência,...). A
educação permite, como sabemos, um alargar de horizontes e um maior e melhor
conhecimento do meio que nos rodeia. Assim, também aqui, os indivíduos com melhor
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acesso a educação têm um maior conhecimento de todas as actividades de Lazer ao seu
dispor, variando muito mais a sua ocupação de tempos livres, sendo que os restantes
tenderão a ter práticas mais repetidas e, eventualmente, menos estimulantes. Toda esta
diferenciação existente na sociedade tende a ser não só amenizada, mas até acentuada
pelo consumo de Lazer, sendo também aqui muito importantes as noções de integração
em grupo e de "pressão" social. Adaptando esta questão ao nosso tema, o Jogo em
Casinos é talvez o exemplo mais claro do que acabamos de focar. O chamado Jogo em
pano verde nos Casinos está associado às classes sociais mais altas e mais abastadas,
sendo que nas slot-machines esse rótulo social já não se aplica, tornando-se, se assim
lhe quisermos chamar, uma dimensão do Jogo mais democrática. Para além da questão
social não nos podemos esquecer da questão financeira associada ao Lazer. A ocupação
dos tempos livres pelos indivíduos pode, o que frequentemente acontece, não ser
gratuita, podendo mesmo atingir preços que não estão disponíveis a todas as bolsas.
Também esta situação tende a acentuar o carácter estratificador associado ao consumo
de Lazer, quer ao nível da natureza das actividades, quer na frequência com que as
mesmas são praticadas. Como exemplo um indivíduo com rendimento médio não terá
disponibilidade financeira para ir ver uma peça de ballet de uma companhia estrangeira
com a mesma frequência que se dirige, por exemplo, a um cinema. No entanto, se o
mesmo indivíduo possuir um rendimento elevado e se situar no estrato mais elevado da
sociedade, ele poderá escolher entre estas actividades sem restrições financeiras
importantes.
Por outro lado, e apesar do já citado carácter subjectivo do Lazer e
consequentemente do seu consumo, os tempos que vivemos são de uma certa
harmonização de gostos, preferências e comportamentos. Essa tendência não podia
deixar de se estender ao consumo de Lazer. No entanto, esta é uma actividade ainda
muito pessoal, como o demonstram o constante aparecimento de novas formas de
diversão, tentando aproveitar a enorme variedade de gostos e preferências existentes
neste domínio.

1.2.1. Economia do Lazer
O Lazer tem sido estudado pela economia de uma forma muito marginal, tendo
esse estudo sido feito sobretudo através do modelo neoclássico de oferta individual de
trabalho.
9
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Derivado do facto de o modelo não ter sido construído especificamente para o
tratamento do Lazer, as dificuldades surgem com alguma frequência. O modelo ao
definir Lazer como o remanescente do trabalho e das horas de sono comete logo um
erro claro, dado esta ser a definição do conceito de tempo livre. Por outro lado, ao
advogar a independência entre consumo e Lazer o modelo ignora por completo
possíveis (e não tão raros como à primeira vista possam parecer) sobreposições entre
estas duas actividades. É vulgar consumirmos como actividade de Lazer (exemplo:
compras em shopping centers) ou até consumirmos para aumentar o nosso tempo livre e
de Lazer (exemplo: compra de máquinas que diminuam o tempo gasto nas actividades
domésticas), deitando estas situações por terra a linearidade pressuposta pelo modelo
entre consumo e Lazer. Como deficiência que acreditamos ser também ela importante,
no modelo neoclássico as actividades de Lazer têm o seu custo claramente subestimado,
dado o facto de para além do custo de oportunidade que o modelo lhe associa (enquanto
se diverte perde a remuneração por não estar a trabalhar), poder ter associado um preço
para a sua realização, como é claro o Jogo em Casinos ou em máquinas e bilhares.
Assim, parece-nos claro que é necessária uma abordagem diferente, que encare o Lazer
como variável principal a estudar e modelizar e não como sucedânea de um estudo de
um qualquer outro conceito como acontece no modelo neoclássico de oferta individual
de trabalho.
Um modelo sobre estas questões que possa ser considerado satisfatório terá,
além dos pontos sugeridos anteriormente, que contemplar não só a escolha das
actividades de Lazer dentro de um tempo disponível pré-definido, mas também a
decisão de que quantidade desse mesmo tempo se vai afectar a actividades de Lazer.
Para esta segunda questão a aproximação do modelo neoclássico ao conceito em estudo
poderá produzir resultados bastante animadores, procurando conceptualizar melhor o
Lazer, afastando-o da noção de tempo livre. Se o Lazer fosse introduzido num modelo
com estas características, tornar-se-ia desnecessário a identificação “grosseira” de
consumo com Lazer que é feita na adaptação do modelo neoclássico ao assunto em
estudo, o que traria certamente grandes melhorias nos resultados. Por outro lado, e no
que diz respeito à escolha das actividades de Lazer por cada indivíduo, a solução poderá
eventualmente passar pela elaboração dum esquema que contemple os objectivos
passíveis de serem satisfeitos pelo Lazer, tais como o descanso, o desenvolvimento
pessoal e o divertimento puro. Posicionando as várias actividades conforme a sua maior
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proximidade de cada objectivo e impondo restrições de tempo disponível para
actividades de Lazer ou de orçamento a despender nas mesmas (entre outras possíveis),
seria assim possível alcançar a ou as actividades preferidas pelo indivíduo.
Várias outras opiniões poderiam ser apresentadas para resolução dos problemas
previamente referidos. Optamos por estas duas por entendermos que são capazes de
aliar a correcção e a capacidade de análise e de apresentar resultados à simplicidade que
é também importante neste tipo de modelos. No entanto esperamos o dia em que estas
sugestões sejam desmentidas por outras mais evoluídas que venham a surgir.

1.3. Ligação Economia Não-Observável/lazer
As actividades de Lazer são cada vez em maior número. Elas atravessam todas
as vertentes da sociedade, dificultando assim a plena compreensão da sua dimensão. O
Jogo, como uma actividade muito importante ao nível do Lazer, também não escapa a
este fenómeno. Nos variados domínios que iremos estudar irão estar incluídas, como
veremos, várias classes sociais, actividades legais e menos legais e ainda actividades
não referidas na lei pelo seu recente aparecimento. O Jogo de Casino e Bingo é, sem
dúvida o mais regularizado. A legislação sobre este tipo de actividades é muito
apertada, deixando pouca margem de manobra a irregularidades. No entanto, mesmo
aqui existe sempre o espectro da economia Informal na forma de “lavagem” de
dinheiro, de agiotagem e de junckuteers entre outros que praticam actividades menos
transparentes. Por forma a familiarizar o leitor com estes termos, podemos definir um
agiota como um indivíduo que faz empréstimos a taxas de juro superiores ao permitido
por lei, um junckuteer como um individuo que angaria grandes jogadores para estes
irem jogar a Las Vegas, cobrando comissões dos ganhos obtidos com esse Jogo. Por
informações apuradas estes grandes jogadores podem jogar envolvendo quantias de
cerca duzentos mil USD. Além destes aspectos existem também os Jogos de Café, com
os populares Jogos de cartas, bilhares, máquinas, entre outros, mas também o Jogo de
Internet, que, por não estar regido por matéria legal, consideraremos como economia
Não-Observável.
Inseridos na Economia do Lazer, existem assim vários pontos de ligação com a
Economia Informal.
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1.4. Definição de Jogo
1.4.1. Âmbito do Jogo
As actividades de lazer que conhecemos por Jogo são extremamente vastas e
como tal seria impossível estudá-las todas da forma mais conveniente. Assim, além de
restringirmos a nossa reflexão aquelas que entendemos serem mais representativas,
parece-nos conveniente segmentar este domínio do divertimento de maneira a que o
estudo possa ter a maior qualidade possível. Para tal idealizamos três grandes ramos,
Casino/Bingos, Jogo de café e Jogo de Internet, que passaremos a apresentar.

1.4.2. Casinos/Bingos
Este é o tipo de Jogo mais regularizado, devido ao facto de a legislação vigente
ser extremamente apertada. Aliás, como prova disso, podemos atentar na definição de
Casino constante de diploma legal: “... os Casinos são estabelecimentos do domínio
privado do Estado ou para ele reversíveis, pelo mesmo afectados à prática e exploração
de Jogos de fortuna ou azar e actividades complementares, em regime de concessão...”.
Portugal possui actualmente oito Casinos, sete no continente e um na Região
Autónoma da Madeira. No entanto num futuro próximo deverão surgir mais alguns
espalhados pelo continente e ilhas, tais como o Casino de Tróia, o Casino de VidagoPedras Salgadas ou o Casino de São Miguel. Aqueles que actualmente existem situamse única e exclusivamente no litoral, sobretudo em localidades com forte vocação
turística. No norte do país encontramos o Casino da Póvoa e o Casino de Espinho,
locais conhecidos pelas suas praias, as quais são das mais concorridas do noroeste de
Portugal continental. Descendo ao longo da orla marítima deparamo-nos com o Casino
da Figueira da Foz na zona centro e, mais a sul, com o Casino do Estoril, o maior da
Europa. Salientando ainda mais a enorme correlação existente entre o turismo e a
existência de Casinos, uma das regiões mais pequenas do país e turística por excelência,
o Algarve, conta com três Casinos espalhados pela sua costa: o Casino da Praia da
Rocha (Portimão), o Casino de Vilamoura (Loulé) e o Casino de Monte Gordo (Vila
Real de Santo António). Na Região Autónoma da Madeira, o Casino do Funchal alia-se
também à dimensão turística da capital madeirense. O mercado da oferta de Casinos é
dominado por quatro grandes grupos empresariais nacionais de onde se destacam o
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grupo Estoril Sol, detentor dos Casinos do Estoril e da Póvoa de Varzim e o grupo
Solverde, que possui os Casinos de Espinho, assim como os três Casinos algarvios.
Com menos preponderância surgem o grupo Amorim, possuidor do Casino da Figueira
da Foz e o grupo Pestana, detentor do Casino do Funchal.
Os Jogos de Casino podem ser divididos em três grandes tipos: o Jogo de mesa
ou de pano verde, as slot-machines e o Bingo. Este último vamos estudá-lo um pouco
mais à frente, seja nos casos em que está inserido em Casinos, seja nos casos em que
não está.
O Jogo de pano verde pode ser jogado em várias mesas, havendo uma grande
variedade de Jogos à escolha. Existem os Jogos de cartas como o bacará, o blackjack/21
ou o póquer. Para além destes podem ser jogados também Jogos de dados como o craps,
o banca francesa ou o cussec ou ainda outros como a roleta e o boule, para citarmos
somente os principais. Para informações mais aprofundadas sobre estes e outros Jogos
de Casino consultar “O Jogo em Portugal” (Deus, José Pereira e Lé, António Jorge). Em
Portugal, e em conformidade com a tradição europeia, os Jogos de mesa desenrolam-se
numa sala com acesso algo limitado. Isto porque o jogador que deseje entrar nestas salas
tem de se identificar com a apresentação dos seus documentos pessoais, o que poderá
refrear a sua participação. No entanto, em alguns países europeus tais como a Holanda e
a Bélgica, tem-se registado uma cada vez maior aproximação ao modelo norteamericano, no qual as mesas de panos verde se espalham pela mesma sala onde se
situam as slot-machines. Alguns gestores do ramo dos Casinos defendem também esta
solução para Portugal, de modo a tentar estancar a queda do volume de Jogo registado
no pano verde em comparação com o Jogo de máquinas. O modelo norte-americano,
levado a cabo com evidente sucesso em Atlantic City e especialmente Las Vegas,
promove uma menor resistência por parte dos jogadores em relação aos Jogos de mesa,
tendo também como enormíssima vantagem o abrir as portas de uma sala por muitos
olhada com desconfiança, procurando assim captar novos públicos, que, os estudos
assim o demonstram, parece interessar-se mais pela facilidade permitida no Jogo em
máquinas.
As slot-machines são actualmente a principal fonte de receitas dos Casinos a
nível mundial. Em Portugal, e segundo o estudo Travel Tourism & Leisure (Deloitte &
Touche, 2003), a percentagem destas receitas no total das mesmas ronda os oitenta por
cento, com tendência para subir. O enorme sucesso deste tipo de máquinas parece
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prender-se com a facilidade que confere ao jogador, que não necessita interiorizar
quaisquer tipo de regras, bastando para ganhar um prémio monetário puxar uma
alavanca e esperar que a sorte lhe sorria. Como vimos anteriormente o antagonismo
entre este e o Jogo de pano verde é total. O acesso é completamente livre, ainda que
sempre vigiado como é norma dos Casinos por uma extensa e bem montada rede de
vigilância, e anónimo, não necessitando de verbas avultadas para que o jogador se possa
divertir. O público mais adepto dos Jogos de máquinas será em princípio um público
mais jovem, com menos recursos financeiros do que o público que adere aos Jogos de
pano verde.
O Bingo é um Jogo que encerra cenários bastante diferentes dos dos Jogos já
citados. Este tipo de Jogo, que consiste num loto em que os números vão sendo
sorteados, vencendo quem primeiro completar o cartão que comprou anteriormente, é,
na maior parte das vezes, levado a cabo fora dos Casinos. Os Casinos podem explorar
Bingos, mas aqueles que normal e actualmente atraem mais clientes encontram-se
associados a clubes de futebol que os exploram, obtendo daí algumas receitas, assim
como a instituições de interesse público, como, por exemplo, o Jardim Zoológico de
Lisboa. É um Jogo que também não exige muita perícia nem regras complicadas,
verificando-se aqui, à semelhança das slot-machines, uma maior “democraticidade” em
relação ao Jogo de mesa. Para além de tudo isto o Bingo é também, se assim lhe
podemos chamar, um Jogo barato, acentuando-se aqui as semelhanças com o Jogo de
máquinas.

1.4.3. Jogos de Café
Este segmento que optamos por criar abrange uma grande variedade de Jogos,
que podem e são muitas vezes jogados em salas de Jogos, sedes de clubes desportivos e
culturais, jardins públicos ou caves de cafés. De entre este grande número de Jogos que
acontecem nestes locais assumem especial relevância os Jogos de cartas, tais como o
póquer, a sueca ou a lerpa. Também bastante aceitação têm os Jogos de tabuleiro, nos
quais distinguimos o xadrez, as damas ou o dominó. No entanto, estes últimos não
parecem movimentar tanto dinheiro como os Jogos de cartas. Por fim, e também com
grande importância, mesmo superior à dos Jogos de tabuleiro surgem os bilhares, os
restantes Jogos de máquinas e as chamadas lotarias paralelas, como rifas, sorteios do
número suplementar do totoloto, entre outros.
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O Jogo de café é sem dúvida o segmento que se enquadra melhor na já
referenciada economia não observável. Este tipo de actividades de lazer ao envolver por
vezes muito dinheiro, é sem dúvida alguma uma componente não desprezável da
produção do país que não é declarada nem conhecida. Por isso torna-se extremamente
difícil aquilatar da importância de cada um destes Jogos no contexto geral deste
segmento. Estas actividades, apesar de se tratarem de actividades ilegais com o
conhecimento na quase totalidade dos casos dessa mesma ilegalidade por parte dos
jogadores, proliferam, desde o clássico Jogo do “perde paga” até às elevadas quantias
resultantes dos Jogos de cartas entre grandes jogadores, passando pelos sorteios de rifas
e lotos não regulamentados. Em Portugal, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
detém o monopólio dos lotos e lotarias, pelo que qualquer sorteio deste tipo realizado
fora do âmbito desta instituição é ilegal. A Santa Casa da Misericórdia estima que cerca
de trezentos milhões de euros seja o valor das receitas anuais provenientes de Jogos
ilegais, dados estes constantes do estudo Travel Tourism & Leisure (Deloitte & Touche,
2003)

1.4.4. Jogos de Internet
Este ramo é extremamente recente e encontra-se, no nosso país, ainda em fase de
expansão e crescimento. A nível mundial os Casinos de Internet assim como as bolsas
de apostas on-line são já em número muito elevado, como qualquer um de nós poderá
facilmente confirmar pesquisando na rede e sendo vítima da enorme quantidade de popup's que surgem com muita frequência.
O Jogo de Internet divide-se em dois grandes grupos: os Casinos e as Bolsas de
Apostas. O facto de o Casino se encontrar na rede não impossibilita o jogador de aceder
à grande maioria dos Jogos que acontecem nos Casinos mais comuns, jogando-os, no
entanto, de forma virtual. O método utilizado por estas empresas, algumas já com
grande dimensão a nível internacional, é muito simples e comum às transacções
monetárias de qualquer ramo do comércio na rede. O cliente fornece o número do seu
cartão de crédito, através do qual são registadas as despesas, mas também os ganhos
obtidos com o Jogo. É requerida sempre uma taxa de "entrada" e depois é gerida uma
espécie de conta corrente detida pelo cliente. O cliente pode em qualquer altura optar
por retirar o dinheiro que possua nessa conta corrente, não tendo necessariamente de,
por exemplo, de reinvestir prémios ganhos e acumulados.
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Nas bolsas de apostas on-line o sistema de pagamento é também o mesmo dos
Casinos e dos outros sítios comerciais na Internet. São muitos e variados os temas sobre
o que podem recair as apostas de um jogador. No entanto alguns temas são claramente
mais procurados do que outros. No topo da lista aparecem os temas desportivos, como
as grandes competições mundiais. Na Europa a grande procura de apostas situa-se no
âmbito sobretudo do futebol, tema este que em Portugal é líder destacadíssimo. Em
outros países europeus, como no Reino Unido, país com enorme tradição nestas
questões das apostas, os temas desportivos são mais repartidos por corridas de cavalos,
combates de boxe, ou grandes competições de outras modalidades, como o Torneio de
Wimbledon em ténis, registando-se também, no entanto, uma predominância dos temas
futebolísticos. No entanto não são só os temas desportivos os alvos de apostas pelos
jogadores. Temas da actualidade internacional são muito apetecíveis para os
apostadores. Questões como qual o vencedor de determinadas eleições, para quando o
fim de uma guerra como a do Iraque ou a data da captura de Osama Bin Laden pela
administração Norte-Americana são muito procuradas a nível mundial. Também com
alguma expressão surgem os assuntos relacionados com a vida das figuras públicas,
especialmente com as que mais aparecem nas chamadas revistas cor-de-rosa. Apostas
sobre a duração de determinada relação amorosa ou outras relacionadas com estas
questões são também muito procuradas pelos jogadores.
O Jogo de Internet é um tipo de Jogo que ainda não se encontra regulamentado
em Portugal, revelando-se assim o seu recente aparecimento. Esta situação resulta na
ilegalidade deste tipo de Jogo no nosso país, dado que a lei é clara quando afirma que
todo o Jogo deve ser concessionado. De modo a resolver este problema e a poder
legalizar alguns Casinos de Internet já existentes e que movimentam bastante dinheiro,
o actual Governo, através de uma comissão inter-ministerial, realizou um estudo que
servirá de base à edificação de uma nova política para o Jogo. Esta nova política
incidirá sobretudo sobre o Jogo on-line e sobre as corridas de cavalos. O objectivo será,
em conjunto com o Ministério da Agricultura, relançar as apostas em corridas de
cavalos no Hipódromo de Ponte de Lima e estudar quais as hipóteses de abertura de
novos hipódromos com estas características. Por outro lado deverá ser feito o
enquadramento legal dos Casinos on-line, sendo a sua exploração, muito
provavelmente, entregue aos actuais concessionários das salas de Jogo em Portugal,
conforme as recomendações efectuadas pela IGJ e pela Associação Portuguesa de
Casinos.
16

O Caminho do Jogo – Análise Sócio-Económica

EEA

Capítulo 2. Determinantes da Procura e Oferta de Jogo
2.1. A procura de Jogo
2.1.1. Motivações dos jogadores
Estudar as várias dimensões do Jogo implica ter um conhecimento aprofundado
do que despoleta a vontade de jogar. Neste sentido existem essencialmente dois tipos de
motivações que levam um indivíduo a jogar: a esperança de obter ganhos e o
entretenimento que provoca o Jogo. Assim cada um joga por uma combinação destas
duas motivações (Eadington, 1998). Portanto, existem aqueles que jogam mais na
esperança de obter ganhos e aqueles que jogam essencialmente pelo entretenimento
causado por uns momentos passados a jogar.

2.1.2. Racionalidade
O Jogo pode, como é do conhecimento geral, tornar-se num vício dificilmente
controlável. Na nossa pesquisa encontramos três tipos de modelos explicativos do
consumo de vícios (John A. Tauras, Frank J. Chaloupka, 2003):
•

Modelos de dependência de racionalidade imperfeita;

•

Modelos de dependência míope;

•

Modelos de dependência racional.

Os modelos de dependência de racionalidade imperfeita vêm resolver uma das
dificuldades da teoria tradicional de escolha de consumo inter-temporal em explicar o
consumo de bens viciantes, pois esta assume que os gostos são exógenos ao modelo.
Esta dificuldade advém de o consumo de um serviço viciante no passado influenciar o
consumo do mesmo no presente. As conclusões gerais destes modelos são que as
escolhas do consumidor no presente vão determinar as escolhas no futuro e estas são
função das realizadas no presente. Assim nestes modelos os consumidores poderão
arrepender-se dos consumos que fazem no presente, tentando alterá-los no futuro.
Nos modelos de dependência míope os consumidores ao determinarem o
consumo de bens viciantes que maximizam a sua utilidade no presente, ignoram os
efeitos que esta decisão possa ter sobre a utilidade futura. Um modelo prático deste tipo
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é o proposto por Houthakke e Taylor, 1966 e 1970 (John A. Tauras, Frank J.
Chaloupka, 2003), que considera que o consumo passado influencia o consumo presente
através do “stock de hábitos” representado pela soma “depreciada” de todos os
consumos anteriores.
Já os modelos de dependência racional vão ultrapassar a limitação dos modelos
de comportamento míope, quando estes assumem que as implicações futuras das
decisões de consumo no presente são ignoradas. Deste modo, os modelos de
dependência racional consideram que os consumidores não ignoram os efeitos futuros
do consumo presente. Logo a racionalidade implica uma interdependência entre
consumo passado, presente e futuro, no processo de maximização inter-temporal do
consumo. Assim, atentemos nas características e conclusões do modelo de Becker e
Murphy de 1988 que segundo Tauras et al. vão influenciar o modo como os estudos
mais recentes têm sido conduzidos.
Becker e Murphy defendem que os indivíduos maximizam de forma consistente
a utilidade ao longo da vida, não ignorando os efeitos futuros das suas escolhas.
Matematicamente:

U(t)= U [C(t),Y(t),S(t)], sendo

U(t) – utilidade de um individuo no momento de tempo t;
C(t) – consumo viciante presente;
Y(t) – consumo de um cabaz de bens que não causam dependência, no momento
presente;
S(t) – stock de consumo no passado do bem que causa dependência.
Através desta expressão, os autores consideram adicionalmente que a função
utilidade é fortemente côncava e que ao longo da vida esta função se separa não para C
e Y isoladamente mas sim para C, Y e S, apresentando uma utilidade marginal do stock
de dependência negativa. Este efeito surge ainda reforçado na medida em que o
aumento do stock de dependência aumenta a utilidade marginal do consumo dependente
no presente. Os autores consideram ainda que o preço total do consumo do bem viciante
é maior que o preço monetário mesmo bem, devido às consequências que este consumo
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pode ter para a saúde. O desenvolvimento do modelo incide no caso especifico do
tabaco, o qual procuraremos adaptar, apresentando as conclusões que possam ser
generalizadas a outros vícios, incluindo o Jogo.
Os autores retiram várias conclusões deste modelo que podem ser aplicadas à
generalidade dos vícios. Começam pelo facto de os consumos presente e futuro de bens
viciantes serem consumos complementares. Como consequência desta propriedade o
consumo destes bens estará inversamente relacionado não só com o preço do bem no
presente mas também com o preço do bem no passado e no futuro. Isto implica que o
efeito de longo prazo de uma variação permanente do preço será maior que o efeito de
curto prazo. Posto isto, convém referir que a reacção ao preço varia conforme a
preferência temporal dos indivíduos, dependendo das suas taxas de desconto intertemporal mais ou menos elevadas e da sua maior ou menor dependência em relação ao
vicio. Outra conclusão importante do modelo é que quando existe uma dependência
muito forte poderão surgir “estádios estacionários instáveis”. Esta característica permite
ao modelo explicar os comportamentos de excesso de consumo e de mau-estar
provocados pelo abandono do bem viciante. Isto leva a que os autores entendam que
estes estádios permitem ao modelo prever distribuições do consumo bimodais, as quais,
segundo os mesmos, são muito frequentes em bens que causam dependência.
Noutra perspectiva, o modelo também permite concluir que acontecimentos
passageiros podem levar a consumos permanentes de bens viciantes. Os exemplos
dados pelos autores para estes acontecimentos são: a pressão dos pares, reduções dos
preços e aumentos dos níveis de stress.
Em 1994 Becker et al. modelizaram:
C(t)=α0+α1Pc(t)+α2Pc(t-1)+βα2Pc(t+1)+α3C(t-1)+βα3C(t+1),

em que β é um factor de desconto temporal que equivale a 1/(1+σ), com σ a ser
a taxa da preferência temporal no presente. Com base nesta equação os autores
estimaram o modelo e chegaram para o consumo de tabaco a conclusões diferentes das
retiradas da explicação teórica do mesmo, as quais nos parece importante referir. Sendo
que da analise dos coeficientes os autores retiraram que o consumo presente dependia
inversamente do preço presente, facilmente se verifica que esta conclusão esta de
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acordo com a explicação teórico do modelo. No entanto o consumo presente está
relacionado positivamente com os preços passados e futuros, o que vai contra o que
enuncia o modelo teórico.
Este modelo de Becker e Murphy tem servido de base para, mais recentemente,
vários autores desenvolverem extensões do mesmo, mas que, no âmbito deste trabalho,
não nos parecem tão relevantes. De qualquer maneira iremos citar as conclusões a que
chegaram John A. Tauras e Frank J. Chaloupka, no estudo que realizaram sobre estes
modelos no âmbito do consumo de tabaco, tendo no entanto o cuidado de adaptar as
suas conclusões ao vício do Jogo. Os modelos salientam todos a importância do preço
presente e do consumo passado para explicar a quantidade de bens viciantes a adquirir,
revelando que os efeitos de longo e curto prazo são diferentes, sobretudo nos modelos
de procura viciante e que as elasticidades da procura são maiores no longo que no curto
prazo. O autor salienta ainda que esta conclusão tem implicação na maneira como as
autoridades procuram desincentivar o consumo de bens viciantes, já que os efeitos de
um aumento permanente do preço “total” do bem hoje irá aumentar ao longo do tempo.
Estes modelos foram tudo o que nos foi possível encontrar quanto a explicações
de económicas para os comportamentos desviantes no consumo relacionados com os
vícios. Dada a escassez de informação existente sobre este tema, é com alguma
curiosidade que esperamos o surgimento de novos desenvolvimentos acerca desta
temática.

2.2. A oferta de Jogo
2.2.1. Requisitos legais para abertura de Casinos
A exploração Jogos de fortuna e azar só pode ser efectuada em Casinos, tendo
estes que estar localizados em zonas de Jogo permanentes ou temporárias. Estas zonas
são criadas por Decreto-Lei. Actualmente as zonas de Jogo são: Açores, Algarve,
Espinho, Estoril, Figueira da Foz, Funchal, Porto Santo, Póvoa de Varzim, Tróia e
Vidago-Pedras Salgadas, sendo a distância mínima de protecção concorrencial
dependente dos contractos de concessão. Dentro do Casino as regras dos Jogo que serão
aplicadas, emanarão do Governo, através de uma Portaria. Esta será redigida após
proposta da IGJ e depois de serem ouvidas as concessionárias. O Governo poderá
autorizar também o Jogo em navios e aeronaves, registados em Portugal, quando estes
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se encontrem fora do território nacional. O Governo poderá também por razões
turísticas permitir a instalação de slot-machines em hotéis, fora das zonas de Jogo.
Sendo que estas têm de ser concessionadas à empresa concessionaria de um Casino que
em linha recta fique mais próximo do local.
Sobre as concessões o que o Decreto-Lei diz é:
“Artigo 9º – Regime de concessão
O direito de explorar Jogos de fortuna ou azar é reservado ao Estado e só pode
ser exercido por empresas constituídas sob a forma de sociedades anónimas a quem o
Governo adjudicar a respectiva concessão mediante contrato administrativo...”.
Esta consecução, é em princípio, feita através de concurso público podendo, no
entanto, o Governo negociar concessões independentemente de concurso público. O
contracto de concessão é depois de acabadas as negociações/concurso público publicado
em Diário da República. A duração do contracto pode ser prorrogada a pedido da
concessionária se esta tiver cumprido as suas obrigações e se for do interesse público.
As concessionárias têm também obrigações a nível cultural. Estas são obrigadas
a promover actividades culturais, desportistas, e turísticas no sentido de desenvolver o
turismo na zona, assim como a ter no Casino regularmente animações culturais de bom
nível artístico. Para tal, devem despender pelo menos 3% das receitas brutas do Jogo.
Para além de todas as obrigações já referidas, também existem obrigações
financeiras. Como exemplo, os capitais próprios da concessionária têm de ser pelo
menos 30% do activo líquido e elevarem-se a 40% a partir do sexto ano de concessão.
Neste sentido, pelo menos 60% do capital social da sociedade concessionária devem ser
representadas por acções, e qualquer transferência de propriedade destas deve ser
comunicada à IGJ no prazo de 30 dias após o registo desta operação. Aquisição ou
posse de qualquer parte de capital superior a 10% carece de autorização por parte do
membro do governo responsável pelo turismo, sob pena de o adquirente não poder
exercer os seus direitos.
Agora que vimos as obrigações a que estão sujeitas as concessionarias para abrir
um Casino, vamos ver o que a Lei estipula como um Casino. Assim “os Casinos são
estabelecimentos do domínio privado do Estado ou para ele reversíveis, pelo mesmo
afectados à prática e exploração de Jogos de fortuna ou azar e actividades
complementares, em regime de concessão, nas condições estabelecidas no presente
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diploma, e que visam, fundamentalmente, assegurar a honestidade do Jogo, a
concentração e comodidade dos jogadores e proporcionar uma oferta turística de alta
qualidade.”. Neste sentido é também proibida a utilização da palavra Casino na
denominação, de qualquer pessoa colectiva, edifício ou infra-estrutura que não as
estipuladas pela Lei.
Os Casinos devem funcionar todos os dias do ano ou se se tratar de uma zona
temporária de Jogo durante 6 meses seguidos. Podendo estes períodos ser reduzidos
para metade por autorização do Governo. Qualquer alteração dos horários deve ser
comunicada à IGJ com 3 dias de antecedência. Poderá ser ordenada a suspensão das
actividades do Casino sob circunstâncias extraordinárias pelo Governo, ficando patente
a regulação a que esta actividade está sujeita.
Qualquer alteração no funcionamento das dependências do Casino tem de ser
comunicada à IGJ e autorizada por esta, seja esta alteração dentro ou fora do horário de
funcionamento. Esta pode também requisitar qualquer dependência do Casino para
utilizações de uso público devendo para tal compensar devidamente a concessionaria.
As salas para a pratica de Jogos de fortuna e azar, segundo a legislação em vigor, devem
ser concebidas especialmente para o efeito, devendo ainda nas salas onde se situem os
Jogos tradicionais ser impossível visionar o que lá se passa por quem está de fora. Neste
sentido a concessionária pode criar salas para certos Jogos e/ou jogadores e salas mistas,
ou seja, salas onde co-habitem maquinas de Jogo e Jogos tradicionais. À entrada das
salas de Jogo deve estar afixado o horário de funcionamento e o preço dos cartões de
acesso no caso das salas de Jogo de pano verde. Junto ou por cima das mesas de Jogo
devem estar as regras de aposta dessa mesma mesa. A entrada destas salas devem ser
sempre controlada por pessoal do Casino, pedindo estes documentos de identificação ou
de acesso à sala sempre que seja necessário para controlar as entradas. O período de
funcionamento destas tem de ser de até 12 horas e estar compreendido entre as 15 horas
e as 6 horas do dia seguinte, sendo que este horário deve ser comunicado à IGJ com 60
dias de antecedência. Ao se atingir a hora de encerramento será tocado um sinal sonoro
que indicará que só se fará mais uma jogada em cada mesa dessa sala, ao passo que nas
salas de máquinas o sinal será dado 5 minutos antes do encerramento para avisar os
jogadores de que estas serão desligadas. Se não se encontrar nenhum jogador dentro da
sala ou se nos últimos 10 minutos ninguém tiver feito apostas pode ser encerrada a sala
mais cedo mediante autorização da IGJ. As salas de Jogo devem ser vigiadas por
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câmaras, estando pessoal a controlar essas mesmas câmaras para assegurar a segurança
das pessoas, bens e as regras de Jogo. Devendo ser as gravações destruídas 30 dias
depois, salvo se houver investigações que necessitem desses dados.
É proibida dentro dos Casinos e em dependências anexas efectuar empréstimos,
seja por quem for. Mas podem os Casinos aceitar para além da moeda nacional, cheques
de pessoas singulares e efectuar câmbios de moedas estrangeiras desde que as
importâncias se destinem a ser trocadas por fichas de Jogo. As importâncias ou fichas
deixadas num Casino cujo dono não possa ser determinado deve ser entregues ao
director de Jogos que as deverá entregar à misericórdia mais próxima.
Do ponto de vista da constituição dos órgãos sociais da concessionária e sub–
concessionária, estes devem, na medida do possível, ser constituídos por indivíduos de
nacionalidade portuguesa, tendo em atenção normas resultantes de convenções
internacionais que foram assinadas por Portugal. Não pode fazer parte dos mesmos
orgãos quem tiver sido condenado pela prática de crimes.

2.2.2. Requisitos legais para abertura de Bingos
O Jogo de Bingo é regulado pelo Decreto-Lei n.º 314/95 de 24 de Novembro.
Este estipula que este pode ser jogado num Casino ou em local próprio para este Jogo.
Um município para ter um Bingo terá de possuir mais de vinte mil eleitores, desde que
não haja um Casino nesse município ou em municípios adjacentes. Poderá, no entanto,
haver mais de um Bingo se o município tiver mais de sessenta mil.
A concessão de salas de Bingo é feita mediante concurso público. Neste
concurso são definidas:
•

Os requisitos a exigirem aos concorrentes;

•

Os critérios de adjudicação e, se for caso disso, as condições de

preferência;
•

As épocas de funcionamento;

•

O conteúdo mínimo dos contratos de concessão;

•

O prazo de concessão;
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O montante da caução de seriedade a prestar pelas concorrentes e

das garantias financeiras a prestar para bom cumprimento das obrigações
assumidas.
Uma candidatura para ser levada a concurso deve conter:
•

Identificação completa da entidade concorrente;

•

Documento comprovativo de que o concorrente tem regularizadas

as suas obrigações para com o Estado, a Segurança Social e o Fundo de
Turismo;
•

Caução de seriedade;

•

Declaração expressa de aceitação das condições

•

Indicação da capacidade da sala a cuja exploração concorre, com

menção do correspondente número de lugares.
Após obter a concessão deve o adjudicatário prestar caução em função dos
lugares da eventual sala de Bingo. A caução será de 25 000$ (124,70€) cada lugar, num
mínimo de 5 000 000$ (24939,89€) e um máximo de 10 000 000$ (49879,789€).
Nas salas de Bingo é proibido haver qualquer outro tipo de Jogo, sendo a
publicidade, no entanto, permitida.
O período de funcionamento das salas está regulado, sendo que no máximo
poderão estar abertas 12 horas por dia, no horário compreendido entre as 13 e as 4 horas
da manhã. À hora de encerramento será accionada um sinal sonoro que indicará que se
irá jogar uma última partida.
Das receitas obtidas com a venda de cartões, os Bingos deverão conceder
prémios na ordem dos 55% se a sala estiver instalada num Casino, ou 60% se isso não
acontecer.

2.2.3. Requisitos Legais para a exploração de máquinas de diversão
Antes de mais será conveniente dizer o que se entende por este tipo de máquinas,
para que se possa explicar em que condições estas podem ser exploradas. Desta forma,
máquinas de diversão são aquelas em que o resultado ou pontuação depende
maioritariamente da perícia do jogador, não pagando, regra geral, prémios com valor
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económico. No entanto, podem permitir a apreensão de objectos que não excedam 3
vezes a quantia despendida pelo jogador. Estas máquinas mesmo não pagando prémios
com valor económico, se desenvolverem temas típicos de Jogos de fortuna e azar,
dependendo o resultado da sorte do jogador, ficam então a ser reguladas pelo já citado
Decreto-Lei n.º 422/89.
Estes “brinquedos” poderão ser postos à exploração mediante autorização do
Governador Civil do distrito onde está colocada a máquina, que emitirá uma licença de
exploração que a terá sempre de acompanhar. Esta licença será requerida por períodos
semestrais ou anuais, tendo o proprietário de apresentar entre outros um documento
passado pela IGJ em como os Jogos contidos na máquina se podem realizar naquele
local. No entanto, o Governador Civil pode não emitir a licença se for para preservar a
infância, juventude ou com o objectivo de manter a ordem. Deste modo, qualquer
alteração da localização da máquina deve ser comunicada ao Governo Civil.
Se o local de instalação não for um recinto exclusivo à exploração deste tipo de
máquinas, então não poderão coexistir simultaneamente no estabelecimento mais de 3
máquinas mesmo que em diferentes salas. Em qualquer dos casos, o estabelecimento
terá de ser licenciado para a prática de Jogos lícitos para poder ter este tipo de máquinas
de diversão.
Os estabelecimentos destinados à exploração exclusiva de máquinas de diversão
podem também conter máquinas de venda de produtos e bebidas não alcoólicas nas
condições do n.º 2 do artigo 162.º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro. De
realçar ainda que esta terá de possuir em local visível os dados relativos ao número de
registo, nome do proprietário, prazo limite da validade da licença de exploração
concedida, idade exigida para a sua utilização, nome do fabricante, tema de Jogo, tipo
de máquina e número de fábrica.
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Capítulo 3. O mercado dos Jogos de fortuna e azar
3.1. Dimensão económica
O Jogo explorado nos oito Casinos existentes no nosso país regista uma
dimensão bastante considerável, se comparado com a sua importância em termos de
outras variáveis, tais como a criação de emprego. Assim, e segundo dados amavelmente
fornecidos pela IGJ, a venda de fichas e cartões nestas salas de Jogos no ano de 2003
cifrou-se em cerca de mil e trezentos milhões de euros, o que representa uma
percentagem de 1% do PIB. Destes, a grande fatia, cerca de três quartos, corresponde ao
Jogo em máquinas automáticas, tendo os Bingos nos Casinos uma importância residual.
A evolução mais recente tem registado um crescendo significativo do Jogo nas slotmachines por contrapartida do Jogo em pano verde, o que tem provocado oscilações
sem uma tendência clara de acréscimo ou de decréscimo da sua importância económica.
A este respeito refira-se que a importância das slot-machines aumentou 6 pp. entre 2001
e 2003 quando medido pelo total de fichas vendidas, passando de dois terços para três
quartos. Isto reveste-se de maior importância ainda para os Casinos visto que os ganhos
nas slots são certos, enquanto que no pano verde os ganhos dos Casinos são variáveis e
regra geral menores que nas máquinas (Dr. Mário Sacramento).
O Jogo na Internet segundo um estudo da Universidade Católica, em 1997
(Delloite & Touche, 2003), cifrava-se em 244 000 000€, sendo este valor uma previsão,
já que esta actividade é ainda hoje ilegal em Portugal e, portanto não existem estatísticas
oficiais. Seguindo esta perspectiva a Santa Casa da Misericórdia estima que o Jogo
ilegal total (em cafés, bares e na Internet) em Portugal se situe nos 300 000 000€.
Partindo destas estimativas podemos concluir que o grosso do Jogo ilegal praticado em
Portugal é através da Internet. Este facto é para nós surpreendente, até pela dificuldade
que tivemos aquando da realização do nosso inquérito em encontrar jogadores de
Internet. Esta situação pode ser explicada pelo facto de estes jogadores jogarem
normalmente nas suas casas, sozinhos e até um pouco envergonhados. Em Portugal a
actividade de exploração e prática de Jogos de fortuna ou azar só é permitida, segundo a
actual lei do Jogo, “nos Casinos existentes em zonas de Jogo permanente ou temporário
criadas por decreto-lei (...) ”.
Em todo o mundo a revista IGWB estima que em 2000, os cerca de 1400
Casinos cibernautas auferiam receitas superiores a 2 000 000 000USD.
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Estes números estarão claramente desactualizados, não apenas pela diferença
temporal relativa, mas também pelo salto qualitativo que existiu desde esta data com a
massificação da banda larga como acesso preferencial à Internet.
Em Portugal, o futuro leva-nos, pelo que podemos prever, a uma melhoria da
qualidade do serviço. Relativamente ao consumo em termos quantitativos só nos resta
aguardar para podermos confirmar se o mesmo aumentará ou diminuirá. Alterações a
nível concorrencial entre os concessionários podemos, desde já, suspeitar que devam vir
a existir, pois trata-se de um mercado com uma dimensão incalculável que todos os
concessionários tentarão aproveitar ao máximo.
No entanto, vive-se concerteza actualmente em Portugal entre os responsáveis
dos Casinos alguma angústia por esta modificação uma vez que o ambiente criado em
redor de todo o Jogo tradicional será drasticamente alterado. Como será o Jogo
Tradicional dentro de 50 anos? Continuará a existir com o mediatismo actual? Só nos
resta aguardar o desenvolvimento das políticas e esperar que a introdução do Jogo online provoque uma melhoria da transparência, da segurança para os consumidores, em
suma, diminua a sua dependência e aumente a diversão.

3.2. Casinos e Bingos
3.2.1. Tipos e classificações de jogadores
Nesta secção, a nossa abordagem foi não analisar a procura directamente, mas
antes fazer uma entrevista a um “especialista”: o Dr. Mário Sacramento, licenciado em
gestão de Marketing pela Universidade de Nova da Florida, ex-director do Casino de
Espinho, responsável pela reabertura recente do Casino da Povoa e um visitante regular
da “Meca” do Jogo, Las Vegas. Deste modo obtivemos informações sobre a procura de
Jogo e o modo como os Casinos a procuram influenciar.
Os clientes de um Casino podem ser divididos em três grandes categorias:
•

Cliente social – aquele que vai até ao Casino para jantar, “beber

um copo” ou ver um espectáculo mas que não joga;
•

Jogador social – aquele que vai ao Casino para jantar, “beber um

copo” ou ver um espectáculo e depois joga um pouco;
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Jogador hard – aquele que vai ao Casino apenas e só para jogar,

dentro desta categoria podemos ainda distinguir:
9 O cliente controlado, ou seja, aquele que gasta o seu orçamento e
se vai embora,
9 O cliente descontrolado na totalidade, que é aquele que vai gastar
o que tem e o que não enquanto tiver pessoas que lhe emprestem, para jogar
9 E aqueles que se situam entre um e outro caso extremo.
Podemos dizer que os jogadores sociais jogam essencialmente motivados pelo
entretenimento provocado pelo Jogo enquanto que os jogadores hard jogam motivados
pelos possíveis ganhos que poderão obter, sendo que, segundo W. Eadington, os
jogadores motivados pelos ganhos são essencialmente aqueles oriundos dos estratos
sociais mais baixos (o que não quer dizer que não haja jogadores hard nos estratos mais
altos da sociedade), tendo esta situação efeitos nefastos para a sociedade. Os jogadores
de estratos mais elevados podem dar-se ao luxo de perder dinheiro no Jogo sem que este
lhes faça falta, o que já não acontece com os jogadores vindos de estratos mais baixos
da sociedade.
Uma outra classificação dada aos jogadores, esta dada pelos Casinos, é a de
“grandes jogadores”, que são aqueles jogadores que numa noite são capazes de perder,
ou ganhar, 150 000€ ou 200 000€.
Ainda desta perspectiva podemos dizer que com o advento das slot-machines, o
Jogo se democratizou, nas palavras do Dr. Mário Sacramento, pois os clientes deste tipo
de Jogo são essencialmente os jovens e as classes mais baixas, enquanto que os clientes
do pano verde são os conservadores das classes mais altas. Esta evidência é explicada
pois existe o estigma que o pano verde exige algum grau de saber.

3.2.2. Mecanismos indutores da procura
Nesta secção, vamos ver sobretudo como os Casinos atraem e influenciam os
seus clientes.
Assim os Casinos pretendem atrair os seus potenciais clientes para os seus bares,
restaurantes e espectáculos. Numa primeira fase o Casino quer atrair clientes sociais. E
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depois torná-lo num jogador social e este num jogador hard. Esta é a estratégia base de
um Casino para os seus clientes.
Assim, nos Casinos tudo é bastante barato, desde espectáculos de Júlio Iglesias a
baixo do preço de custo, passando por “comes e bebes” a preços muito competitivos,
mesmo quando comparados com estabelecimentos de categoria inferior. Isto com a
intenção de atrair pessoas ao Casino que eventualmente possam ir jogar. Outra
estratégia é convidar para os espectáculos membros do jet-set, de forma a melhorar a
imagem do Casino, que tradicionalmente é muito negativa devido à associação do
Casino ao vício do Jogo. Além destes, também são convidados os grandes jogadores do
Casino mas por outra razão, esta sim mais óbvia. Também no sentido de melhorar a
imagem, os Casinos preocupam-se em não deixar ninguém fazer empréstimos dentro
das suas instalações, pois isto prejudica a sua reputação e, por conseguinte, afasta os
potenciais clientes que não são jogadores. Apesar de à partida se pode pensar que fechar
os olhos a este fenómeno fosse do interesse do Casino, já que um jogador hard
“enfurecido” se tiver quem lhe empreste logo ali o dinheiro de que ele necessita para
jogar é benefício para o Casino, segundo o Dr. Mário Sacramento pesando os benefícios
e os custos de ter agiotas a circular dentro do Casino, os custos serão maiores que os
benefícios.
Os Casinos têm esta atitude em parte por que a publicidade ao Jogo de fortuna e
azar é proibida. No entanto o Dr. Mário Sacramento diz que só é necessário ter alguma
imaginação para contornar a lei. E, como exemplo, salientou que a certa altura no nosso
país surgiu uma conferência de impressa a dizer o montante de prémios que o Casino
tinha distribuído no mês anterior e que isso saiu em todos os jornais, fazendo desde
modo a tão ansiada publicidade ao Jogo.
A outro nível, após a entrada dos clientes dentro do Casino tudo se passa a um
nível subliminar, sem que o cliente se dê conta de nada. Deste modo a disposição das
funções e das salas dos Casinos é estudada de forma a maximizar o estímulo da natureza
humana a jogar. Mas segundo nos foi dito ainda estamos (em Portugal) muito longe do
que é feito no estrangeiro nomeadamente em Las Vegas. A título exemplificativo, digase que uma coisa que pela Europa se tem feito para combater o abandono dos jogadores
do pano verde é a junção do pano verde e das slot-machines numa mesma sala, à
semelhança do que se passa nos Estados Unidos. Assim os jogadores menos
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conhecedores podem tomar conhecimento com o pano verde, o que não acontece
actualmente.

3.2.3. Legislação incidente na procura
3.2.3.1. Casinos
Nem todas as pessoas estão autorizadas a entrar num Casino. Vamos nesta
secção abordar o tema de quem pode entrar, em que condições e se pode ou não jogar.
Assim a entrada num Casino é reservada, não podendo entrar menores de 14 anos a
partir das 22 horas ou quando acompanhados pelos pais menores de 10 anos. Deste
modo, também não pode entrar dentro de um Casino quem se recusar a pagar pelos
serviços consumidos ou utilizados sem causa legítima, quem não pretender consumir os
serviços lá prestados, quem possa causar violência ou cujo comportamento ou aspecto
possam incomodar os demais clientes, ou ainda quem se faça acompanhar por animais.
As concessionárias podem ainda cobrar pela entrada. No entanto, este preço não pode
exceder o limite máximo fixado pela IGJ anualmente.
Existem também pessoas que pela natureza das suas funções não podem jogar,
apesar de puderem entrar nas salas de Jogos. Estas pessoas são:
•

Dos titulares dos órgãos de soberania, bem como dos ministros da

República para as regiões autónomas;
•

Dos titulares dos órgãos de Governo das regiões autónomas;

•

Do Governador Civil do distrito onde esteja situada a sala de

•

Dos Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal

Jogo;

do município em que se localize a sala de Jogo;
•

Dos membros dos corpos sociais das empresas concessionárias e

da direcção do Casino, bem como dos convidados dos administradores das
concessionárias, quando acompanhados por estes.
Há outras pessoas que só não podem jogar quando entrarem no Casino no
desempenho das suas funções:
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Os magistrados do Ministério Público, as autoridades policiais e

seus agentes, os funcionários autorizados do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e dos serviços oficiais do turismo, os inspectores da Inspecção de
Crédito do Banco de Portugal e os agentes e inspectores da Inspecção-Geral do
Trabalho;
•

Os membros das direcções das associações representativas das

empresas concessionárias e dos empregados das salas de Jogos e, nas salas de
Jogos do respectivo Casino, os delegados sindicais e membros das comissões de
trabalhadores.
O acesso às salas de Jogos de pano verde é restrito aos possuidores de um cartão
de acesso que deverá ser emitido pelas concessionárias e pago pelo cliente.
O acesso às salas de Jogo de fortuna e azar, em geral, e restrito a:
•

Menores de 18 anos;

•

Incapazes, inabilitados e culpados de falência fraudulenta, desde

que não tenham sido reabilitados;
•

Membros das forças armadas e das corporações paramilitares, de

qualquer nacionalidade, quando se apresentem fardados;
•

Empregados das concessionárias que prestam serviço em salas de

Jogos, quando não em serviço;
•

Portadores de armas, engenhos ou matérias explosivas e de

quaisquer aparelhos de registo e transmissão de dados, de imagem ou de som.
Quando alguém infringir as regras do Casino ou for inconveniente a sua
presença, poderá ser expulso das instalações ou pelos inspectores da IGJ ou pelo
director de Jogos do Casino. E após a expulsão fica proibido preventivamente de entrar
nas salas de Jogo, enquanto aguarda o processo-crime ou processo contra-ordenacional,
dependendo se o seu comportamento é criminoso ou apenas contra-ordenacional.
A IGJ pode também a pedido das concessionárias ou por iniciativa própria,
proibir a entrada de certos indivíduos de entrar nas salas de Jogo. Esta proibição não
pode ser superior a 5 anos. Se a proibição for meramente preventiva por se fundar
apenas em relatos, esta não poderá exceder os 2 anos. Estas decisões podem ser alvo de
recurso para o membro do Governo responsável pela área do turismo.
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3.2.3.2. Bingos
Assim como nos Casinos, a entrada é reservada nos Bingos por forma a não
entrarem

indivíduos

cuja

presença

seja

considerada

inconveniente:

pessoas

embriagadas, drogadas, entre outras que os concessionários ou a IGJ considerem
indesejadas. As concessionárias podem também cobrar um preço pela entrada nas salas
de Bingo, desde que este não exceda o montante máximo fixado pela IGJ. Para além do
que já foi dito, está vedada a entrada nas salas de Bingo a:
•

Menores de 18 anos;

•

Portadores de armas, engenhos ou matérias explosivas, e de quaisquer

aparelhos de registo e transmissão de dados, de imagem ou de som;
•

Membros das Forças Armadas e das corporações paramilitares, de

qualquer nacionalidade, quando se apresentem fardados;
•

A quem tenha sido proibida o acesso às salas de Jogos pela IGJ.

A IGJ e a concessionária podem expulsar aqueles que não cumprirem as regras
da sala, sendo que após a expulsão, o expulso fica preventivamente impedido de entrar
em salas de Bingo. Quando isto acontece é aberto um processo-crime ou um processo
contra-ordenacional, dependendo da infracção cometida.
À semelhança do que acontece nos Casinos, também se pode ficar interdito de
entrar nas salas de Bingo, por pedido da concessionária à IGJ ou por iniciativa da
própria IGJ. Estas interdições nunca poderão ser superiores a 2 anos, sendo o limite
reduzido para 1 ano se se tratar de uma medida preventiva.
Para se entrar numa sala de Bingo terá o cliente de mostrar um documento de
identificação ao porteiro.

3.2.4. Fiscalidade na oferta
Os Casinos não pagam qualquer tipo de impostos a não ser o Imposto Especial
de Jogo sobre esta actividade, sendo que as restantes actividades ficam sujeitas ao
regime tributário normal. Este imposto é calculado da seguinte maneira:
•

Jogos bancados serão tributados de duas formas: a primeira consistirá

numa percentagem sobre o capital do giro inicial, sendo esta percentagem variável
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de concessão para concessão e também se a banca é dupla ou simples, enquanto a
segunda parcela incide sobre os lucros brutos das bancas. Esta percentagem também
varia mediante a concessão.
•

Jogos não bancados serão tributados mediante percentagem da receita

cobrada. Mais uma vez esta percentagem depende do contracto de concessão
•

O Jogo de Bingo apesar de não ser bancado tem um regime ligeiramente

diferente. Este regime aplica-se a Jogos de Bingo dentro e fora dos Casinos. Deste
modo, se as receitas anuais forem inferiores a 150 000 contos, as percentagens sobre
a receita são iguais às dos restantes Jogos não bancados, enquanto que se as receitas
anuais se situarem entre os 150 000 e os 250 000 contos, as percentagens sobem
para o dobro. Sendo as receitas anuais maiores que 250 000 contos, as percentagens
são o triplo das primeiras. Estes montantes de receitas referem-se a 1998 e deverão
ser actualizados todos os anos de acordo com índice de preços no consumidor.

3.2.5. Estudo Econométrico
A localização dos Casinos em Portugal regista um padrão que nos parece curioso
e passível de ser explicado através de um modelo econométrico. Para tal procuramos
adoptar um modelo que pudesse explicar a razão de ser dessa mesma localização.
De forma a explicar o porquê de alguns concelhos de Portugal Continental
terem Casinos e outros não, optamos por exprimir a variável explicada como uma
variável binária. Esta variável, que denominamos de Casinos, foi por nós definida da
seguinte forma:
Casinos = 0, se concelho em questão não possui Casino concessionado
Casinos = 1, se concelho em questão possui Casino concessionado.
Para que a variável explicada pudesse ter qualidade, a recolha dos dados teve de
obedecer a algumas regras importantes. Assim optamos por uma análise cross-section,
utilizando como observações alguns dos concelhos de Portugal Continental. Retiramos
propositadamente as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores por apresentarem
diferenças importantes em relação aos concelhos continentais, o que poderia distorcer
muito o estudo a realizar. Por outro lado, tivemos também de optar entre os Casinos já
existentes e em funcionamento e os Casinos já concessionados para incluirmos nos
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concelhos da variável dependente. Optamos pelos segundos, que, para além de
incluírem os primeiros, são constituídos também pelos futuros Casinos de Tróia
(concelho de Grândola) e de Vidago-Pedras Salgadas (concelho de Chaves). Esta opção
está sustentada na nossa vontade de explicar o que atrai os Casinos, sendo que estas
últimas concessões apesar de ainda não se encontrarem em funcionamento poderão
ajudar na explicação da localização dos Casinos.
Foi a partir dos concelhos que possuem Casinos concessionados que procuramos
chegar ao número de observações adequado ao estudo em questão. Através de um paper
disponível na base de dados do INE (Brandão, Ana, et al., 1997), seleccionamos os
concelhos que apresentam uma certa homogeneidade com aqueles em que existem
Casinos concessionados. Neste artigo foi realizada uma análise de clusters dos
concelhos de Portugal Continental obedecendo a vários critérios que não iremos
aprofundar. Assim, contemplamos na nossa amostra todos os concelhos que se
encontrassem inseridos nos clusters respeitantes aqueles que possuem Casinos
concessionados. Desta metodologia adoptada resultou um número de observações
equivalente a 190 concelhos, dos 275 que compõem o território continental português
(ver anexo 2).
São várias as possibilidades teóricas que permitam explicar a localização de
Casinos. De todas estas a que nos parece mais forte é a atracção provocada pelo turismo
sobre as salas de Jogo. De facto, a quase totalidade dos Casinos concessionados
encontra-se em concelhos com praia e intensa actividade turística. A única excepção é o
Casino Vidago-Pedras Salgadas. Assim escolhemos como explicativa uma variável
dummy, que denominamos de Praia, e definimos da seguinte forma:
Praia = 0, se concelho em questão não possui praia
Praia = 1, se concelho em questão possui praia.
Esta variável representa a atracção exercida sobre os Casinos pelos recursos
naturais possuídos por cada concelho. Esta relação deverá, segundo a teoria económica,
ser positiva, isto é, um concelho que possua praia deverá ter uma maior probabilidade
de vir a albergar um Casino.
Encarando a vertente do turismo de uma forma diferente, surge uma nova
possibilidade de encontrar explicação para a localização de Casinos. Se a variável praia
representa a força dos recursos naturais, parece-nos importante medir a capacidade
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explicativa do número de turistas que visitem um determinado concelho. Assim
definimos uma nova variável, que denominamos de HospPort e que representa o
número de hóspedes portugueses em hotéis, apartamentos, residenciais e albergarias por
concelho. Optamos por hóspedes portugueses e não estrangeiros ou a soma dos dois por
nos parecer que a maioria dos Casinos se situa em autarquias com visitantes
essencialmente nacionais. Os Casinos do Algarve, nomeadamente os de Vilamoura e
Praia da Rocha, tenderão a fugir um pouco deste padrão, o que, no entanto, não altera
esta tendência geral verificada. Esta variável poderia à primeira vista apresentar alguns
problemas de correlação exagerada com a variável praia, dado poder ser uma entendida
como a potenciação dos recursos naturais (Praia). De facto a correlação entre estas duas
variáveis situa-se na ordem dos 40% (ver anexo 3), o que parece evidenciar que as
praias atraem muitos turistas como seria, aliás, de esperar. No entanto existem também
muitos visitantes que procuram locais mais calmos como o interior do país para
passarem as suas férias, evitando esta situação que a correlação assuma valores que
prejudiquem de forma decisiva o estudo a realizar. Talvez por esta razão, o nosso
modelo não se tenha ressentido deste problema.
Por fim afigurou-se-nos importante demonstrar o desejo dos municípios em
captar investimento, nomeadamente através dos Casinos. Assim entendemos que
regiões com alguns problemas económicos, de que podem servir de exemplo problemas
ao nível do mercado de trabalho, terão maior interesse em o fazer. Para tal, escolhemos
para terceira variável explicativa a TaxaAct, entendida como o rácio da população
activa sobre a população total, que deverá registar uma influência contrária na
probabilidade de um concelho ser possuidor de um Casino.
Em consequência da escolha da variável dependente como binária optamos pelo
modelo Probit para a estimação a realizar. Fizemo-lo em detrimento da utilização do
modelo Logit devido à sua maior robustez teórica, derivada deste se basear na
distribuição Normal em vez da distribuição Logística. Para tal utilizamos o programa EViews 4.1, dado este nos permitir realizar a estimação com elevada qualidade.
A recolha de dados foi efectuada através da base de dados disponibilizada
através da Marktest, mais precisamente o Sales Index 2004, a qual nos possibilitou o
acesso a observações de um vasto leque de indicadores por concelho.
Os resultados da estimação efectuada foram os seguintes:
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Dependent Variable: CASINOS
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Date: 06/21/04 Time: 10:31
Sample: 1 190
Included observations: 190
Convergence achieved after 9 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
PRAIA
HOSPPORT
TAXAACT

3.093869
1.902139
2.80E-05
-0.139835

2.845142
0.680865
8.24E-06
0.070139

1.087422
2.793709
3.401259
-1.993674

0.2769
0.0052
0.0007
0.0462

Mean dependent var 0.047368
S.E. of regression
0.175194
Sum squared resid
5.708917
Log likelihood
-18.49556
Restr. log likelihood -36.23159
LR statistic (3 df)
35.47206
Probability(LR stat)
9.68E-08
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

181
9

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Avg. log likelihood
McFadden R-squared

0.212987
0.236795
0.305154
0.264486
-0.097345
0.489518

Total obs

190

Analisando a qualidade dos resultados obtidos:
•

Por forma a avaliar a significância global da regressão vamos realizar um

teste que é um caso particular do uso da razão de verosimilhança. Este consiste na
utilização do Restr. Log likelihood (L0) e do Log Likelihood (LU) fornecidos pelo
programa E-Views, aplicando-os na fórmula -2[ln L0-ln LU(Β^ΜV)], que segue uma
distribuição do Qui-Quadrado (Χ2) com k-1 graus de liberdade. Assim, no nosso
caso, -2[-36,23159-(-18,49556)]=35,47206, o que confrontando com um valor de
crítico de 7,81 dados três graus de liberdade, confere elevada significância a esta
estimação.
•

A significância individual das variáveis explicativas é nos dada pelas

estatísticas t (z-statistic no quadro acima). A comparação do t-observado deve ser
feita com um valor crítico que segue uma distribuição t de Student, com n-k graus de
liberdade. Assim, o valor crítico relevante para o nosso estudo, com 95% de
significância, é, arredondando os 186 graus de liberdade a 200, 1,97. Como
podemos facilmente observar, todas as variáveis são individualmente significativas
com 95% de significância, dado os t-observados referentes a cada uma delas serem
superiores ao valor crítico.
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Uma das vantagens do modelo Probit é que nos permite, sem grande

dificuldade, calcular as contribuições marginais de uma variação unitária nas
variáveis independentes. Optamos por calcular os efeitos marginais no ponto médio
da nossa amostra, sendo que para a variável dummy Praia avançamos com os valores
0 e 1. Assim, e sendo o efeito marginal das variáveis calculado por f(XΒ^)*Βi,
temos:
9 Para a variável Praia, a metodologia utilizada foi calcular f(XΒ^), com
Praia=1 deduzida de f(XΒ^), com Praia=0. Deste modo, com valores médios de
11278 para a variável HospPort e 46,08 para TaxaAct (ver anexo 2), temos um
efeito marginal de 0,1567 na variável dependente. Por este cálculo
depreendemos que o facto de um concelho possuir praias aumenta em 15,67 pp.
a probabilidade de ter ou vir a ter um Casino na sua autarquia, o que confirma as
suposições avançadas no início deste estudo;
9 Para a variável HospPort procuramos apurar o valor de f(XΒ^) com o
valor 1 na variável Praia, multiplicando-o posteriormente pelo Β^ respectivo.
Através deste método chegamos a um valor de 0,2107*0,0000028=0,0000059.
Estamos perante um valor muito reduzido, o que faz sentido dado a variável
HospPort estar expressa em unidades. Se, por exemplo, calcularmos a variação
provocada na probabilidade de haver Casino causada por um aumento de 10000
hóspedes no concelho, esta já assume valores de 5,9 pp.. Também aqui os
resultados são os esperados, isto é, os Casinos procuram locais com elevada
vocação turística, onde possam usufruir das condições já existentes.
9 Relativamente à variavel TaxaAct, foi seguido o mesmo método que no
ponto anterior. Neste caso obtivemos um efeito marginal de 0,2107*(0,13984)=-0,0294632. Como avançado na explicação teórica prévia a realização
da estimação, uma variação de 1 pp. na taxa de actividade, provoca uma
diminuição de aproximadamente 3 pp. na probabilidade de haver ou vir a haver
Casino no concelho
•

Não vamos utilizar o conceito de pseudo-R2, representado no nosso

exemplo pela sua forma de cálculo McFadden R-Squared, pois este, ao contrário do
R2 tradicional utilizado nos modelos lineares, não tem interpretação intuitiva
imediata. Como exemplo desta situação, podemos dizer que se o McFadden R-
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Squared fossse muito próximo de 1, isto seria indicativo de um má especificação, ao
contrário do que acontece nos modelos lineares.
Em jeito de conclusão, o padrão por nós avançado quando iniciamos o
estudo parece ter alguma aderência à realidade, pelo menos na amostra,
representativa de 190 concelhos do nosso país. O litoral, o turismo e a necessidade
de as autarquias dinamizarem áreas um pouco deprimidas, são estímulos para que os
Casinos se instalem em determinada localização.

3.3. Cafés e Bares
3.3.1. Tipos de procura
A análise da Procura de Jogo em Bares e Cafés encarou-se-nos como uma das
mais sérias dificuldades neste trabalho. O nosso objectivo inicial seria “infiltrarmo-nos”
neste ambiente e procurar encontrar todas as formas de Jogo que sabemos existir sejam
estas legais ou ilegais. A dificuldade consistiu na recepção por parte dos jogadores
quando invadimos o seu território com a apresentação do inquérito, pois esta não foi a
mais amigável, denotando alguns sinais de ignorância e de precaução.
Aquilo que pudemos constatar visualmente e que depois podemos comprovar
pelos 50 inquéritos que conseguimos preencher (ver anexo de gráficos), acerca do perfil
do jogador é:
•

Indivíduos do sexo masculino (não encontramos uma única senhora);

•

Indivíduos na sua generalidade com mais de 50 anos;

•

Indivíduos com escolaridade mínima obrigatória ou inferior;

•

Indivíduos que gastam pouco dinheiro em Jogo (menos de 50€).

3.3.2. Tipos de Jogos
Relativamente ao Jogo existente nos bares e cafés, podemos dividi-lo em 3
grupos. O primeiro grupo engloba Jogo de bilhar e snooker. O segundo grupo engloba
Jogos de cartas e lotarias paralelas (como por exemplo: sorteio do nº suplementar do
Totoloto). O terceiro grupo engloba as máquinas de diversão.
No primeiro grupo, o Jogo assemelha-nos à primeira vista como saudável, sem
grandes perdas monetárias, limitando-se o jogador que perde a maioria das vezes a
pagar a despesa. No entanto, o que à primeira vista se apresenta como residual, toma um
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outro significado quando visualizado de uma perspectiva global. O que é facto é que
existem centenas de cafés/bares e Clubes Desportivos com estas características pelo que
no Global, as transferências de rendimento entre indivíduos e o pagamento de Serviços
não declarado assemelha-se-nos de uma dimensão incalculável.
Relativamente às cartas e às lotarias paralelas, a nossa dificuldade de análise
aumenta. No caso das cartas, foi-nos impossível confirmar quais os valores monetários
que estavam inerentes a cada partida. No entanto a concentração e o semblante
carregado de alguns dos jogadores levam-nos a crer serem ainda valores consideráveis!
Este tipo de Jogo está mais vezes presente nos Clubes Desportivos e é neste ambiente
que encontramos a faixa etária mais elevada deste estudo (indivíduos na sua maioria
com mais de 60 anos de idade). Relativamente às lotarias paralelas, tivemos
oportunidade de constatar que a “profissão” de muitos dos habituais clientes destes
cafés é venderem este tipo de Jogo. Pelo que conseguimos descobrir, esta é uma
actividade lucrativa isenta de qualquer tipo de imposto, pelo que também seria
importante regulamentá-la. Um bom exemplo deste tipo de lotarias paralelas é a
seguinte aposta. Escolha um dos 49 números do Totoloto. Se o número que escolheu for
o número suplementar sorteado ganha 15€. O valor a pagar é 0.50€. Se todos os 49
números forem preenchidos, o vendedor do Jogo tem como receita 24.5€. O prémio a
pagar é de 15€, o vendedor já acumula 9.5€ de lucros.
Por fim, as máquinas de diversão. Neste grupo, podemos ainda constituir 2
subgrupos, um primeiro, ao qual podemos chamar inofensivo, principalmente destinado
aos jovens, em que lhes é apresentado Jogos de diversão, actividade esta que não
potencia grande vício e um segundo subgrupo que é o das máquinas de póquer e outros
Jogos de azar. Esta actividade está extremamente camuflada, chegando ao ponto de a
máquina ser automaticamente desligada quando entra algum indivíduo suspeito no café
ou bar. Suspeitamos que esta seja a actividade onde existe o maior vício e o maior
volume de dinheiro. No entanto, quando questionamos a existência de uma máquina
desse género no café em questão, foi-nos imediata e veementemente confirmada a não
existência da mesma.
A conclusão que retiramos deste estudo é que se trata de uma actividade
potenciadora de um vício a considerar, não só de Jogo, mas de um conjunto de
actividades paralelas nas quais o habitual cliente deste género de ambientes poderá ter
acesso (álcool, droga, entre outras).
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No entanto, reconhecemos ser de extrema dificuldade marcar com clareza a
fronteira entre o Jogo de diversão e o Jogo potenciador de vício, razão pela qual
também adivinhamos ser uma questão de elevada dificuldade de regulamentação.

3.3.3. Legislação incidente na procura
Só pode jogar este tipo de maquinas quem tiver mais de 16 anos ou então
maiores de 12 quando acompanhados pelos pais. Neste tipo de máquinas pode ainda
haver lugar a prémios sob a forma de apreensão de objectos cujo valor económico não
ultrapasse 3 vezes a importância despendida para jogar o Jogo, ficando deste modo,
vedado qualquer outro tipo de Jogo de fortuna ou azar que possa ser desenvolvido
nestes estabelecimentos. Os que forem desenvolvidos encontram-se à margem da lei e
portanto pertencem à parte ilegal da economia nacional.

3.3.4. Fiscalidade na oferta
Relativamente às máquinas de diversão, o regime fiscal aplicado é o regime
normal, apenas são aplicadas taxas, definidas por portaria conjunta do Ministério da
Administração Interna e da Secretaria de Estado do Comércio e Turismo. Estas taxas
revertem 40 % a favor da IGJ e 60 % a favor do Governo Civil do distrito onde se
encontra situada a maquina.

3.4. Jogos de Internet
3.4.1. Considerações introdutórias sobre a Internet
A Internet é uma porta aberta ao imaginário de qualquer pessoa em qualquer
local do mundo. Trata-se de um meio de comunicação potente e agressivo, no qual
podemos ter acesso a todo o tipo de informação, estabelecer comunicação com pessoas
do outro lado do mundo, receber e enviar correio, ouvir rádio, ler o jornal, e até para os
mais liberais, quem sabe, namorar...
Uma mudança como esta, que muitos esperavam ser o início de um novo ciclo
estrutural económico, não é aceite por todos os indivíduos de forma imediata e
consensual. No entanto, aqueles que possuem um perfil mais extrovertido face a este
tipo de novas tecnologias alteraram de facto o seu estilo de vida. Senão vejamos,
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actualmente é possível com a ajuda da Internet realizar as mais diversas tarefas diárias,
como: ir ao supermercado, ler o jornal, efectuar a compra de artigos vindos de qualquer
local do mundo, planear férias e viagens, etc.
Mas, nem tudo são vantagens. As possibilidades que a Internet nos oferece
podem também ser nefastas para os indivíduos, como por exemplo, a realização de
compras mal sucedidas via comércio electrónico (matéria sobre a qual também ainda
não existe legislação), as fraudes relacionadas com cartões de crédito em “sites menos
protegidos” e as doenças relacionadas com o consumo excessivo deste serviço –
Internet Addictive Disorder – e que provocam sinais de dependência demasiado fortes,
são alguns exemplos de situações difíceis com as quais o cibernauta se pode deparar.
Para além de todas estas alterações, uma alteração estrutural em toda a sociedade
poder-se-á verificar, basta pensarmos no que acontecerá ao comércio tradicional e ao
mercado de Trabalho com a massificação do uso da Internet. A forma como o Governo,
as entidades reguladoras, sindicatos e associações de defesa dos consumidores reagirão
é uma matéria extremamente importante sobre a qual na nossa opinião estas ainda não
se debruçaram. Na nossa opinião também, deve existir, quanto antes uma reacção
empreendedora destas entidades, aproveitando em cada um destes sectores as vantagens
inequívocas do uso da Internet e protegendo os eventuais efeitos prejudiciais.
Em conclusão, ameaças e oportunidades surgem com este novo mundo a cada
instante. Compete-nos saber maximizar as potencialidades deste canal privilegiado e
minimizar as suas potenciais ameaças.

3.4.2. Tipo de Procura
Relativamente ao perfil de consumidor, vamos caracterizar o grupo de
indivíduos utilizadores da Internet com o auxílio do estudo Bareme-Internet realizado
pela Marktest.
De acordo com este estudo os indivíduos mais novos, entre os 18 e os 34 anos
dominavam, no início de 2002, o acesso à Internet como fonte de informação, consulta e
de transacções. No que diz respeito às classes sócio-económicas, o acesso à world wide
web alargou-se aos indivíduos entre as classes média baixa e alta, deixando de ser
exclusivo apenas das classes média, média alta e alta, como acontecia em 1997.
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O estudo Bareme-Internet sustenta que o número de lares que têm computador é
crescente, elevando-se hoje a 1,2 milhões, mas apenas 703 mil têm acesso à Internet. O
que permite fazer uma estimativa de penetração de 23% da população portuguesa que
acede à Internet, equivalente aos espanhóis e aos eslovacos, mas bastante afastada dos
67% dos suecos, dos 41% dos britânicos e dos 34% dos alemães.
O boom do crescimento da Internet em Portugal deu-se a partir de 1999, ano em
que o acesso passou a ser grátis, tendo apenas de se pagar o uso da chamada telefónica e
posteriormente em 2002 com o uso da Banda Larga como acesso prioritário.
Por grupos ocupacionais, os estudantes e os quadros médios e superiores
continuam a dominar o uso da Web, perfazendo 58% do total do espectro das profissões.
Um dado relativamente importante para o nosso estudo é a finalidade da
utilização da Internet. Assim:
•

60% dos utilizadores fazem-no para fins profissionais;

•

57,8% dos utilizadores fazem-no para obtenção de notícias.

•

Cerca de 50% dos utilizadores fazem-no também para divertimento.

É nesta última subclasse que se incluirão os jogadores alvo do nosso estudo.
O perfil rigoroso desta subclasse é algo problemático, mas com a ajuda do
estudo “Navega, mas não te demores!” (Baptista, Telmo Mourinho), seleccionamos
algumas características visíveis neste nicho de mercado:
•

Elevada disponibilidade de informação;

•

Elevada facilidade de aprendizagem via experimentação;

•

Procuram respostas rápidas;

•

Em busca de divertimento;

•

Elevado perfil de interactividade.

No entanto, existe um subgrupo que utiliza a Internet para potenciar os seus
hobbies e vícios. É sobre este grupo de população ainda mais pequeno que incide o
nosso trabalho.
Para realizar esta árdua tarefa, necessitamos de definir previamente alguns
critérios. Mas quais serão os melhores critérios a definir para caracterizar este grupo? A
prática que vamos adoptar é analisar o trabalho daqueles que estudaram este segmento
de mercado e que tentam diariamente induzir os indivíduos a divertir-se, a jogar e
eventualmente a viciar-se.
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Desta forma, a análise vai recair sobre o estudo de alguns sites existentes em
Portugal, denominados vulgarmente por “Casinos on-line” e através da análise da
informação constante dos mesmos vamos procurar definir o perfil de utilizador. Eis
alguns exemplos de Casinos e bolsas de apostas on-line:
•

www.Casinolasvegas.com – esta página embora não permita o Jogo

gratuito, realça como em todas as outras que visitamos a possibilidade de obter
prémios de bónus para novos jogadores e apresenta também os prémios obtidos
por anteriores apostadores. É patente neste site um mecanismo indutor à
procura: trata-se da abertura automática de uma caixa que nos oferece 400 USD
de prémio por efectuar o download do software que permitirá ao jogador entrar
em acção.
•

http://www.cityclubCasino.com/lp/ – este último exemplo, realça, tal

como os anteriores, o bónus oferecido para novos jogadores, assim como exibe a
primeira relação com outro tipo de espectáculo, direccionando o site para um
público mais masculino (no entanto o cross-selling Jogo/sexo não é tão notório
como esperávamos). É também de realçar a tentativa por parte dos responsáveis
de demonstrar alguma credibilidade apresentando os meios de pagamento
aceites, de entre os quais podemos visualizar a MASTERCARD e a VISA.
•

http://www.clubapostar.com – este site consegue reunir as características

dos anteriores relativamente ao Jogo de azar (bónus por novo jogador e realce ao
potencial de prémios auferidos) e apostas. Relativamente às apostas, estas
centram-se essencialmente em actividades desportivas. Este site tem a
particularidade de ser uma página de entrada para o mundo do Jogo, dentro do
qual posteriormente os clientes são sucessivamente encaminhados para outros
páginas de apostas e Jogos on-line.
Pelos exemplos citados, podemos traçar o perfil do jogador on-line: trata-se de
um indivíduo, na maior parte dos casos do sexo masculino, jovens ou de meia idade,
que se consideram indivíduos com sorte, indivíduos que gostam de experiências novas e
na sua maior parte dos casos indivíduos que por alguma razão em especial preferem
ficar em casa a gastar o seu dinheiro através da Internet ao invés de uma deslocação a
um Casino ou a uma sala de Jogo próxima. A razão que poderá estar inerente a este tipo
de comportamento pode ser pura e simplesmente comodidade, gosto pessoal,
preconceito ou vergonha. O que podemos constatar, embora todos os sites por nós
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visitados apresentem o Jogo on-line como possivelmente ilegal e dependente da
jurisdição aplicável no país em questão, é que este tipo de Jogo tem aumentado
consideravelmente em Portugal.

3.4.3. Tipos de Jogos on-line e o seu funcionamento
Os Jogos disponíveis na Internet dividem-se em dois tipos: Jogos que decorrem
num espaço físico concreto e Jogos virtuais. Os Jogos que são reais, na essência, nada
têm de novo, sendo a Internet apenas uma nova forma de difusão e de colocação de
apostas. É o que normalmente acontece em actividades como as corridas de cavalos e de
cães, futebol, cricket, ténis e outros eventos que decorrem em locais específicos.
Os Jogos virtuais são os que utilizam software gerador de Jogos, como os
disponibilizados pelas máquinas electrónicas, Black-Jack, roleta, etc. Aqui os Jogos são
apenas virtuais, porquanto não são jogados na realidade, sendo o resultado determinado
por um número encontrado aleatoriamente através do programa informático.
Normalmente o software informático permite ao utilizador operar em modo experiência,
isto é, sem que o resultado determine um ganho ou perda que se traduza em dinheiro.

3.4.4. Mecanismos Indutores da procura
Existem diversas formas de um indivíduo ser levado a jogar on-line. Todos os
indivíduos têm uma natural propensão à aposta, pela natural alegria da vitória, caso esta
aconteça. Os trabalhos realizados por este tipo de sites, sejam eles Bolsas de Apostas;
Jornais Desportivos, Económicos ou Sociais; ou Casinos On-line são apenas o de criar a
necessidade de divertimento hipotético juntando a este divertimento um outro factor
digno de análise: a possibilidade de ganhar dinheiro.
Um excelente exemplo deste tipo de site, em que a possibilidade de ganhar
algum rendimento extra é uma realidade é o http://www2.eurobet.com, site este que nos
permite apostar em praticamente quase tudo desde que seja desporto e Jogos de azar,
desde Golf e Baseball, Corridas de Carros e Ténis até aos nossos familiares Casinos na
Web. Este site é já extremamente divulgado, apresentando como grande vantagem a
possibilidade de apostas mínimas desde 25€/USD ou 15£.
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Uma outra possibilidade que nos traz um vasto leque de opções, não só
desportivas e de Jogos de azar é o site http://www.wager-city.com. Este site tem como
particularidade interessante o alargamento da temática sob aposta, que atinge neste site
o carácter social e económico. Um bom exemplo de uma aposta que decorreu até há uns
meses atrás, foi a aposta sobre a captura ou não de Saddam Hussein. Uma das grandes
vantagens é novamente o preço reduzido por aposta, que em Wager-City atinge no
mínimo 10€. O objectivo deste site é sem dúvida fidelizar os clientes através deste tipo
de apostas quase irrelevantes para o rendimento mensal da família e levá-los
posteriormente a apostar valores superiores em Jogos com pouco ou nenhum raciocínio
(Jogos de fortuna ou azar). É também de extrema importância realçar a forma como
descobrimos estes duas bolsas de apostas on-line, navegação. À medida que íamos
pesquisando a oferta de Casinos on-line, novas páginas com hipóteses intermináveis de
divertimento pago surgiram, nas quais podemos incluir os dois sites supracitados. É de
facto um mundo de oportunidades por vezes difíceis de recusar, senão vejamos: se
apostarmos hoje 50€ em como no Jogo Portugal-Espanha do EURO2004, Espanha
beneficiará de um penálti, mas este não será convertido, poderemos embolsar a quantia
de 170€... E o simples facto de existir um golo nos primeiros 10 minutos? Aposte 10€ e,
se tiver sorte, receba…36! É uma aposta a ponderar? Na nossa opinião, e após o estudo
realizado, esta não é de facto uma boa oportunidade, uma vez que este será o início de
uma relação com a sorte que poderá terminar em azar, pois, todos o sabemos, o vício é
uma fragilidade do Homem. Assim, é necessário que rapidamente sejam realizados os
ajustes necessários a regular este tipo de Jogos, por forma a prevenir situações
complicadas no futuro.
Antes de analisarmos esta temática com a profundidade utilizada, tínhamos a
ideia preconcebida que existia uma relação forte entre sites de Jogo on-line e sites de
actividades de diversão relacionadas com sexo. No entanto, após toda a pesquisa
realizada verificamos que o cross-selling esperado não se verifica, sendo esta uma
conclusão importante em relação ao perfil da procura do consumidor. Assim,
concluímos que embora em alguns sites de Jogo exista uma leve referência a esta
temática, esta relação não é salientada, realçando alguma inibição dos responsáveis em
relacionar os dois assuntos. Denotamos também que a relação contrária também não
existe, conclusão esta que também nos surpreendeu.
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3.4.5. Legislação incidente na procura
A legislação incidente na procura deste serviço é circunscrita a um aviso,
denominado Advertência Legal que nos informa quais as regras do Jogo. Passamos
resumidamente a explicitá-las, denotando no entanto desde já, que em nenhum ponto no
desenrolar das apostas e no Jogo propriamente dito existe qualquer tipo de confirmação
acerca dos requisitos explicitados em seguida.
Requisitos para aceder ao Jogo on-line:
•

Ser maior de idade;

•

Possuir apenas uma conta, e em nome próprio, não podendo o mesmo

jogador estar registado em duas contas diferentes sob pena de rescisão de
imediato da prestação do serviço;
•

Ser cidadão de um país em que a utilização de sites de Jogo on-line seja

legal. Neste ponto, é realçado ao jogador que caso o mesmo esteja impedido de
utilizar o site pelas leis do país, qualquer violação da lei é responsabilidade do
consumidor/jogador.
•

É também informado ao cliente que este está impedido de realizar

qualquer acto ou conduta que prejudique a reputação da empresa concessionária
do Casino on-line.
•

O consumidor é também obrigado a garantir que a utilização do Jogo on-

line não se destina a branqueamento de capitais;
•

No mesmo contrato, surge um ponto interessante, em que a

concessionária indica que não se responsabiliza por qualquer tipo de imperfeição
ou falta de qualidade do software utilizado no site e nem sequer asseguram a
correcção dos erros efectuados.
Após a leitura deste texto (algo que poucos clientes efectuaram até hoje), a nossa
opinião acerca destes sites (se já era pobre), ficou ainda menos enriquecida. As
conclusões que podemos retirar é que o único objectivo destes sites é retirar o máximo
de lucro, com um serviço que os próprios reconhecem ser de fraca qualidade não
reconhecendo qualquer tipo de importância ao cliente. Na realidade, nenhum cliente
após ter sido inferiorizado desta forma ao longo de todo o documento se sentirá
valorizado e especial.
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A melhor expressão que podemos utilizar para definir esta actividade e esta
apelidada advertência legal é: um documento que ninguém lê, no qual é desprotegido
qualquer interesse ou insatisfação futura do cliente. Para além desta situação, um cliente
menos informado incorrerá de imediato numa violação da lei nacional, perdendo a partir
desse momento qualquer tipo de direito junto da concessionária.
Em conclusão, é necessário proteger os clientes, regulamentando contratos deste
género que poderão transformar uma noite de diversão em anos de amargura.

3.4.6. Fiscalidade na oferta
A maioria da oferta de Jogo on-line é feita por pequenas empresas, licenciadas
pelos governos locais – frequentemente das Caraíbas ou da América do Sul – sem
estarem sujeitas a regulamentação. No entanto, em muitos casos, o local de
licenciamento do site não coincide com o local onde efectivamente o negócio está a
operar, isto é, onde se encontram os sistemas informáticos. Por outro lado, a localização
da propriedade do negócio poderá ainda ser diferente destas duas. A propriedade, bem
como a localização efectiva do negócio tende a estabelecer-se em países ocidentais,
nomeadamente, na América do Norte. É assim habitual, encontrarmos as empresas dos
Casinos on-line sedeadas em paraísos fiscais onde a actividade de exploração e prática
de Jogos de fortuna e azar é permitida.
Esta actividade é, por esta razão, altamente rentável, uma vez que é espacial e os
diversos Estados nada fazem para travar esta invasão, incluindo Portugal. No entanto,
esta atitude pouco reactiva do estado português parece estar próximo do fim, uma vez
que foi criado o POCJI – ver anexo 1.
Os empresários responsáveis por estes Casinos têm na fiscalidade mais uma
vantagem em termos de rentabilidade, vantagem esta que podem adicionar às seguintes:
investimentos físicos nulos, custos em manutenção e pessoal muito reduzidos,
inexistência de obrigações de ordem turística e por fim, o facto de a situação geográfica
do jogador, a sua idade, ou até o facto de este se encontrar proibido de aceder a Casinos
presenciais, não serem factores de inibição de jogar.
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3.5. Fiscalidade dos prémios
Qualquer prémio que seja recebido será tributado em sede de IRS. Assim,
quando assistimos a anúncios de montantes de prémios estes são já líquidos de
impostos. Estes rendimentos sofrem uma tributação através de retenção na fonte à taxa
de 35% sobre o seu valor ilíquido. Ou seja, o prémio efectivamente recebido e
anunciado já consiste no remanescente do imposto pago através da retenção, não
exigindo a Administração Fiscal o seu englobamento como mais-valia na respectiva
declaração. Assim se quisermos ter a noção do prémio que seria efectivamente pago se
não existisse essa tributação a título definitivo, teremos de dividir o prémio recebido por
65%, respeitantes 1 menos a taxa de retenção na fonte.
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Conclusão
O nosso objectivo seria introduzir algo de novo na abordagem económica do
tema do Jogo. No entanto humildemente reconhecemos que fomos demasiado
ambiciosos e que este objectivo poderá não ter sido plenamente atingido. Deste modo, o
nosso trabalho deve ser encarado como uma introdução a esta temática para futuras
teses e outros estudos.
Este trabalho deu-nos a hipótese de aplicar e consolidar os nossos
conhecimentos numa série de disciplinas, como Econometria, Macroeconomia,
Microeconomia, Direito, Marketing entre outras.
Em termos de legislação ficamos surpreendidos pelo facto de ainda, num país
como o nosso, não existir legislação sobre o Jogo na Internet, que é dos canais de
distribuição de conteúdos, serviços e bens mais importantes e com maior potencial de
crescimento dos nossos tempos.
Do nosso trabalho de investigação sobre aspectos mais teóricos fizemos um
levantamento exaustivo sobre economia informal que nos permitiu melhor conhecer
este segmento e as suas implicações. Relativamente à economia do lazer e ao estudo da
racionalização do comportamento do consumidor, embora com mais dificuldade,
conseguimos encontrar conteúdos por forma a fazer uma breve síntese das temáticas
que não foram alvo de estudo aprofundado ao longo dos cinco anos de curso.
As conclusões retiradas deste trabalho foram sendo apresentadas ao longo do
mesmo. No entanto gostaríamos de referir que apesar de todas as tentativas por parte
das autoridades de controlo e integração legal do fenómeno do Jogo, este continua a
registar um elevado grau de informalidade, que lhe confere uma aura negativa aos olhos
da maior parte daqueles com quem contactámos e nos parece ser difícil de atenuar
quanto mais de eliminar!
Gostaríamos, para terminar, de referir que a aprendizagem conseguida ao longo
do trabalho nos deu um enorme prazer e que esperamos ter ajudado a que novos
desenvolvimentos surjam sobre este tema.
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Anexo 1 – POGCI
O desenvolvimento de cada vez mais complexas e diversificadas manifestações de
Jogo ilegal e os efeitos sociais nefastos a este associado, fazem ressaltar de modo
particularmente sensível a necessidade de adaptação das estruturas e entidades envolvidas
no combate ao Jogo ilegal, seja ao nível das autoridades administrativas com
competência para a aplicação de coimas, seja ao nível das autoridades policiais, na
perspectiva do reforço da eficácia das medidas. Neste contexto, afigura-se indispensável
a definição de instrumentos de colaboração envolvendo de forma integrada todas as
entidades que estão directa ou indirectamente implicadas no combate ao Jogo ilegal e
clandestino, ao mesmo tempo que a especificidade do tema, aliada à dispersão da
regulamentação por vários diplomas legais, aconselha um acompanhamento particular
por parte dos órgãos do Estado. Este diploma vem estabelecer os mecanismos adequados
à natureza e relevância do combate ao Jogo ilegal, seja através de medidas preventivas,
através da melhoria da operacionalidade dos respectivos instrumentos sancionatórios ou
mediante a reflexão sobre o respectivo regime legal, procurando ainda um maior
envolvimento e sensibilização dos restantes agentes do processo e da população em geral
para a importância social do fenómeno.
O POCJI envolve a execução de uma série de medidas em duas áreas
fundamentais:
•

Na área da prevenção através do desenvolvimento de acções de

sensibilização junto das diversas entidades envolvidas no problema do Jogo ilegal e
de um programa de sensibilização e formação específica das autoridades com
competência sancionatória sobre a matéria. Também importante é o estudo de
eventuais alterações legislativas, no sentido da adopção de medidas desincentivadoras
da prática do Jogo ilegal.
•

Na área do reforço da eficácia das medidas repressivas do Jogo ilegal têm

sido criadas equipas multisectoriais de investigação, designadas por equipas especiais
de investigação e implementados de centros de controlo e de depósito de material
apreendido. A apresentação de propostas tendo em vista a melhoria da eficácia dos
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instrumentos utilizados no combate ao Jogo ilegal ou a criação de outros que se
revelem necessários tem sido também uma do POGCI.

Anexo 2 – Observações das variáveis escolhidas no modelo econométrico

Concelhos
Abrantes
Águeda
Alandroal
Albergaria-a-Velha
Albufeira
Alcácer do Sal
Alcanena
Alcobaça
Alcochete
Alenquer
Aljustrel
Almada
Almeirim
Almodôvar
Alpiarça
Alter do Chão
Alvito
Amadora
Amarante
Amares
Anadia
Ansião
Arraiolos
Arronches
Arruda dos Vinhos
Aveiro
Avis
Azambuja
Barcelos
Barrancos
Barreiro
Batalha
Beja
Benavente
Bombarral
Borba
Braga
Bragança

Casinos Praia HospPort TaxaAct
0
0
9670
43,8
0
0
12446
50,2
0
0
0
42,8
0
0
1712
47,9
0
1
147365
55,6
0
0
634
48,3
0
0
1262
48,6
0
0
8055
49,0
0
0
395
50,8
0
0
0
49,6
0
0
4257
39,4
0
1
6937
50,6
0
0
0
48,9
0
0
0
39,5
0
0
0
47,7
0
0
0
39,2
0
0
0
41,2
0
0
4630
53,4
0
0
16548
43,1
0
0
2193
43,0
0
0
26829
47,9
0
0
618
42,0
0
0
0
45,3
0
0
0
39,9
0
0
0
49,9
0
1
38899
51,7
0
0
0
41,4
0
0
1356
47,1
0
0
6373
50,4
0
0
0
43,0
0
0
0
49,9
0
0
4353
48,1
0
0
21692
48,7
0
0
1284
52,4
0
0
591
44,1
0
0
821
47,5
0
0
51408
51,9
0
0
35074
42,0
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Cadaval
Caldas da Rainha
Caminha
Campo Maior
Cantanhede
Carregal do Sal
Cartaxo
Cascais
Castanheira de Pêra
Castelo Branco
Castelo de Paiva
Castelo de Vide
Castro Marim
Castro Verde
Chamusca
Chaves
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Constância
Coruche
Covilhã
Crato
Cuba
Elvas
Entroncamento
Espinho
Esposende
Estarreja
Estremoz
Évora
Fafe
Faro
Felgueiras
Ferreira do Alentejo
Figueira da Foz
Fronteira
Fundão
Gavião
Golegã
Gondomar
Gouveia
Grândola
Guarda
Guimarães
Ílhavo
Lagoa (Algarve)
Lagos
Lamego

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0

362
20284
6574
4081
1253
2408
0
70562
0
14627
1104
6609
3935
0
0
36882
67321
0
0
0
28907
0
83
21302
4363
26290
15620
159
9509
42658
1453
34836
200
592
34513
0
11035
0
0
477
8825
48824
31979
13445
1947
19806
16719
20115

42,1
49,0
43,3
44,7
45,0
40,0
48,5
53,1
38,7
45,2
45,1
40,9
39,9
44,4
46,5
39,8
49,9
45,7
45,0
46,9
46,4
38,8
38,8
44,8
49,9
49,6
49,0
46,2
44,0
49,5
47,5
51,4
50,1
46,1
45,7
43,7
41,4
33,0
43,9
51,5
36,7
42,2
47,1
53,8
49,0
51,9
49,0
42,2
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Leiria
Loulé
Loures
Lourinhã
Lousã
Lousada
Mafra
Maia
Mangualde
Manteigas
Marco de Canavezes
Marinha Grande
Matosinhos
Mealhada
Mértola
Mesão Frio
Mira
Miranda do Corvo
Mirandela
Moita
Monforte
Montemor-o-Novo
Montemor-o-Velho
Montijo
Mora
Mortágua
Moura
Mourão
Murtosa
Nazaré
Nelas
Óbidos
Odemira
Oeiras
Olhão
Oliveira de Azeméis
Oliveira do Bairro
Oliveira do Hospital
Ourém
Ourique
Ovar
Paços de Ferreira
Palmela
Paredes
Penacova
Penafiel
Peniche
Peso da Régua

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

44013
97696
9988
5410
551
1875
10477
3328
9074
4074
955
10143
14490
36963
0
0
3169
0
14802
0
0
1685
638
1430
165
1150
4290
0
3824
6504
11038
5588
6057
499
1248
4536
1554
11050
44069
636
7796
920
1315
5482
243
5175
7565
18269

50,4
48,9
53,4
45,0
47,8
50,5
51,3
54,6
41,0
41,8
43,8
51,6
51,3
47,6
35,9
37,9
43,7
46,0
39,0
50,5
39,7
44,5
43,6
49,7
41,8
42,0
42,7
45,7
43,0
48,0
41,8
45,6
40,8
53,8
46,3
52,2
48,2
43,0
44,1
41,3
51,5
51,7
50,6
50,6
43,8
47,0
45,7
42,3
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Pombal
Ponte de Sôr
Portalegre
Portel
Portimão
Porto de Mós
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Rio Maior
S. João da Pesqueira
Sabrosa
Salvaterra de Magos
Santa Maria da Feira
Santarém
Santiago do Cacém
Santo Tirso
São João da Madeira
Seia
Seixal
Serpa
Sesimbra
Setúbal
Sever do Vouga
Silves
Sines
Sintra
Sobral de Monte Agraço
Soure
Sousel
Stª Marta de Penaguião
Tavira
Tomar
Tondela
Torres Novas
Torres Vedras
V. Real de Stº António
Vale de Cambra
Valença
Valongo
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Viana do Castelo
Vidigueira
Vieira do Minho
Vila Franca de Xira
Vila Nova da Barquinha

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

8473
4424
26492
0
91230
0
144
33749
1102
259
3535
412
0
0
1250
10330
6661
1774
1636
12977
6380
2559
16350
31633
0
5625
11606
26558
0
0
0
180
35356
36904
6082
5213
32718
38636
568
16386
131
638
0
49508
73
4317
3956
0

42,1
44,0
46,4
44,4
51,3
49,4
42,9
51,1
45,2
44,2
47,1
39,2
36,5
49,2
52,0
47,5
47,6
52,8
54,7
42,3
54,3
42,5
50,0
50,8
43,6
46,7
49,9
56,4
48,1
40,5
41,9
38,1
43,7
42,3
42,8
45,6
47,8
46,9
46,6
43,1
52,5
48,8
43,2
46,2
39,0
36,4
54,4
43,2
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0
0
0
0
0
0
0
0

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Poiares
Vila Real
Vila Viçosa
Vila do Bispo
Vila do Conde
Viseu
Médias

0
1
0
0
0
1
1
0

4702
57635
0
29580
0
3577
6040
50720
11278

41,1
52,8
44,4
44,5
48,6
45,5
51,5
45,8
46,08

Anexo 3 – Matriz de Correlações

Correlações
Casinos
Praia
HospPort
TaxaAct

Casinos
1.000.000
0.377427
0.479146
0.075890

Praia
HospPort TaxaAct
0.377427 0.479146 0.075890
1.000.000 0.421689 0.327712
0.421689 1.000.000 0.271661
0.327712 0.271661 1.000.000

Anexo 4 – Inquérito realizado

Somos finalistas da Faculdade de Economia do Porto – Universidade do Porto e
estamos a fazer um estudo acerca do impacto do Jogo na Sociedade e Economia
Portuguesas.
Vimos pedir a sua colaboração, agradecendo desde já e lembrando que só pode ser útil
se as respostas corresponderem verdadeiramente à sua opinião.
Não há respostas mais ou menos correctas ou desejáveis. Só há respostas verdadeiras ou
não.
1. Idade:

Menos de 18

; De 18 a 25

1

2. Sexo:

3. Habilitações:

4. Estado Civil:

2; De 26 a 40
5
de 55

Masculino

Ensino Primário (4ª classe)
Ensino Secundário (12º ano)

Solteiro

; Casado/Junto

1

1;

3

2

Feminino

; De 41 a 55

3

; Mais

4

__

2

1; Ensino Obrigatório (9º ano)
2;
; Frequência Superior/Licenciatura

; Viúvo

Anexos

3

; Divorciado/Separado

__

__
4

4

__
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5. Agregado Familiar:

6. Rendimento Mensal:

0 pessoas

1

; 1 pessoa

Menos de 500€

1

2

EEA

; 2 pessoas

; De 500€ a 1000€
Mais de 2000€

7. Acha-se uma pessoa com sorte ao jogo?

10. Um bom prémio festejase com os amigos!

11. O local de férias deve ter
salas de jogo!
12. Quanto ganha em jogo
mensalmente?

2

Menos de 1

; 3 ou mais pessoas

; De 1001€ a 2000€

1;

; 1 ou 2
Mais de 5
1

Não

;

2

; De 3 a 5

2

3

;

1

__

;

__

3

; Discordo em parte
4; Sem opinião
5

Menos de 50€

14. Qual o maior prémio que
já ganhou?

Menos de 50€
1; De 50€ a 400€
2; De 401€ a 1000€
De 1001€ a 5000€
4; Mais de 5000€
5

Voltou a jogar
Poupou

; De 50€ a 200€
Mais de 500€

2

; De 201€ a 500€

3

;

__

Anexos

3

;

4

1; Comemorou com a família/amigos
; Consumo Corrente
4; Outros
5

3

__

4

Sem dúvida
1; Concordo
2; Discordo em parte
3;
Discordo completamente
4; Sem opinião
5
Menos de 50€
1; De 50€ a 200€
2; De 201€ a 500€
3;
4
Mais de 500 €

1

__

__

13. E quanto perde, também
mensalmente?

15. O que fez com esse
prémio?

3

2

Quando tem maior disponibilidade financeira
Continuamente
2; Sem Padrão definido

Sem dúvida
1; Concordo
Discordo completamente

4

4

Sim

8. Quantos dias joga, em média, por
semana?

9. Quais as alturas do mês
em que joga mais vezes?

3

3

2

;

;

__
__

__

__

__
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16. Que tipo de jogos joga?

Bilhar
1; Máquinas
Dardos
5; Apostas

17. Com que frequência joga jogos de
fortuna e azar a dinheiro?

2

; Jogos de Tabuleiro
3; Cartas
6; Jogos on-line
7; Casinos

4

Sim

19. Em que temas costuma apostar o seu
dinheiro?
20. Com que frequência joga em
lotarias paralelas?

1;

Não

__

2

Desportivos
1; Sociais
2; Políticos
Culturais
4; Outros
5

3

23. Quanto tempo por dia passa online a jogar?

; Para consulta
3; Outros
4

1

Menos de 30 Min.
1; De 30 Min. a 120 Min.
3; Mais de 300 Min.
De 121 Min a 300 Min.

Anexos

;

__

__
5

Volta a jogar no mesmo jogo
1; Joga noutro jogo
Retira o dinheiro
3

Apenas para jogar
diversão

__

__

5

Muitas vezes
1; Regularmente
2;
Ocasionalmente
3; Raramente
4; Nunca

22. Com que objectivo acede à Internet
quando joga?

;

8

Muitas vezes
1; Regularmente
2;
Ocasionalmente
3; Raramente
4; Nunca

18. Sabe que se trata de jogos ilegais?

21. Que destino dá ao dinheiro
ganho em jogos on-line?
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2

;

; Por

2

2

;

4

__

__

__

