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q) Elaborar um plano e adotar as medidas necessárias 
ao cumprimento dos princípios de jogo responsável, nos 
termos previstos no artigo 7.º e nos regulamentos, ins-
truções e orientações emitidos pela entidade de controlo, 
inspeção e regulação nesta matéria;

r) Colaborar no combate contra o jogo ilegal e atividades 
ilícitas associadas, nomeadamente cumprindo as disposi-
ções preventivas previstas na lei e denunciando práticas 
ou comportamentos que lhe sejam contrárias;

s) Comunicar à entidade de controlo, inspeção e regu-
lação qualquer alteração à composição dos seus órgãos 
sociais, no prazo de 10 dias a contar da mesma;

t) Cumprir as demais obrigações legais ou regulamen-
tares aplicáveis.

2 — Constitui ainda obrigação das entidades explorado-
ras obter a confirmação dos dados constantes dos registos 
dos jogadores.

3 — As entidades exploradoras estão obrigadas a que, 
pelo menos, 60% do seu capital social seja representado por 
ações que permitam ao emitente, a todo o tempo, conhecer 
a identidade dos respetivos titulares, sendo obrigatória a 
comunicação à entidade de controlo, inspeção e regulação 
de todos os atos ou negócios que impliquem a aquisição, 
transmissão ou oneração destas ações, no prazo de 30 dias 
a contar da data em que a sociedade tenha tomado conhe-
cimento do ato ou negócio em causa.

Artigo 27.º

Colaboradores

Os titulares dos órgãos sociais, os trabalhadores e os 
demais colaboradores das entidades exploradoras que pres-
tem serviços direta ou indiretamente associados à oferta 
dos jogos e apostas online estão obrigados a cumprir e 
fazer cumprir as disposições legais, bem como os regu-
lamentos, instruções e orientações aplicáveis, a guardar 
sigilo da informação a que tenham acesso no exercício da 
sua atividade e a prestar toda a colaboração à entidade de 
controlo, inspeção e regulação.

SUBSECÇÃO II

Sítio na Internet

Artigo 28.º

Sítio na Internet

1 — As entidades exploradoras estão obrigadas a instalar 
um sítio na Internet, com o nome do respetivo domínio 
subordinado à identificação «.pt», para a exploração dos 
jogos e apostas online, para o qual devem ser redirecio-
nados todos os acessos que se estabeleçam a partir de 
localizações situadas em território português ou que façam 
uso de contas de jogadores registados em Portugal.

2 — O sítio na Internet não pode incluir quaisquer ou-
tros conteúdos para além dos relativos aos jogos e apostas 
online autorizados pelas respetivas licenças.

Artigo 29.º
Período de funcionamento

1 — A exploração de jogos e apostas online realiza -se 
durante 24 horas por dia, todos os dias do ano, considerando-
-se que o dia se inicia às 00 h 00 m 00 s.

2 — A entidade de controlo, inspeção e regulação pode 
autorizar a redução do horário ou a suspensão temporária 
da exploração.

Artigo 30.º
Informação aos jogadores

O sítio na Internet deve facultar ao jogador toda a in-
formação sobre os seus direitos e deveres, incluindo os 
previstos no artigo 38.º, e ainda os seguintes elementos:

a) Informação clara, verdadeira, completa e atualizada 
sobre as regras dos jogos e apostas online, sobre os instru-
mentos de pagamento admitidos, sobre os valores mínimos 
e máximos de aposta e sobre as regras de cálculo e de 
pagamento dos prémios;

b) Informação sobre o modo de acesso aos seus dados 
pessoais;

c) Informação sobre as proibições de jogar, nomeada-
mente as relativas aos menores, aos incapazes e aos que, 
voluntária ou judicialmente, estejam impedidos de jogar;

d) Alertas contra as práticas excessivas de jogos e apos-
tas online e sobre o direito de autoexclusão dos jogadores;

e) Elementos de contacto de entidades que prestem apoio 
a jogadores com problemas de dependência e adição;

f) O logótipo e os contactos da entidade exploradora e 
da entidade de controlo, inspeção e regulação;

g) Referência à detenção de licença para a exploração 
de jogos e apostas online;

h) Informação necessária para que os jogadores proce-
dam a uma escolha consciente das suas atividades como 
jogador, promovendo comportamentos de jogo moderado, 
não compulsivo e responsável.

Artigo 31.º
Deveres dos prestadores intermediários de serviços em rede

1 — Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres 
legais e regulamentares relativos ao exercício da sua ati-
vidade, os prestadores intermediários de serviços em rede 
estão obrigados, no prazo máximo de 48 horas, a contar 
da notificação de que ocorre a oferta de jogos e apostas 
online por uma entidade que não está legalmente habilitada 
a explorá -los, a cumprir as determinações da entidade de 
controlo, inspeção e regulação no sentido de impedir o 
acesso, a disponibilização e a utilização dessa oferta.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, 
considera -se que os prestadores intermediários de serviços 
em rede estão obrigados, nomeadamente:

a) Quando prestem o serviço de acesso à Internet, a 
cumprir as determinações da entidade de controlo, inspe-
ção e regulação no sentido de impossibilitar o acesso ao 
serviço de jogos e apostas online, nomeadamente barrando 
ou interrompendo as comunicações com o mesmo;

b) Quando prestem o serviço de associação de conteúdos 
em rede, por meio de instrumentos de busca, hiperconexões 
ou processos análogos, a cumprir as determinações da 
entidade de controlo, inspeção e regulação no sentido de 
impossibilitar o acesso ao serviço de jogos e apostas online;

c) Quando o serviço de jogos e apostas online se encon-
tre armazenado nos seus servidores, nomeadamente a título 
principal (hosting), intermediário (caching) ou outro, a 
cumprir as determinações da entidade de controlo, inspeção 
e regulação no sentido de o remover ou de impossibilitar 
o acesso ao mesmo.
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3 — Cabe ainda aos prestadores intermediários de servi-
ços em rede a obrigação para com a entidade de controlo, 
inspeção e regulação:

a) De informar, de imediato, quando tiverem conheci-
mento de atividades ilícitas em matéria de jogos e apos-
tas online que se desenvolvam por via dos serviços que 
prestam;

b) De satisfazer os pedidos de identificação dos des-
tinatários dos serviços com quem tenham acordos de ar-
mazenagem.

SUBSECÇÃO III

Sistema técnico de jogo

Artigo 32.º
Requisitos do sistema técnico de jogo

1 — As entidades exploradoras devem dispor de um sis-
tema técnico de jogo para a organização e exploração dos 
jogos e apostas online, que permita cumprir as obrigações 
decorrentes do RJO e as que resultam das respetivas regras 
de execução ou de regulamentos, instruções ou orientações 
da entidade de controlo, inspeção e regulação.

2 — Na estruturação do sistema técnico de jogo, as enti-
dades exploradoras devem garantir, nomeadamente, que:

a) Todos os acessos à plataforma de jogo e todo o de-
mais tráfego entre o jogador e a plataforma de jogo rela-
cionado com a atividade de jogos e apostas online sejam 
sempre encaminhados através da infraestrutura de entrada 
e registo;

b) Todas as demais operações relacionadas com a ativi-
dade de jogos e apostas online, ocorridas em qualquer um 
dos componentes do sistema técnico de jogo, sejam sempre 
reportadas para a infraestrutura de entrada e registo;

c) A infraestrutura de entrada e registo proceda ao registo 
de todos os dados relacionados com a atividade de jogos e 
apostas online e os reporte à infraestrutura de controlo;

d) A infraestrutura de entrada e registo permita, a todo 
o tempo, o acesso da entidade de controlo, inspeção e 
regulação à demais informação existente na mesma.

3 — O sistema técnico de jogo deve conter mecanismos 
que garantam a segurança da informação e, nomeada-
mente:

a) O registo de todas as ações em relação a cada jo-
gador;

b) O registo de todas as operações e intervenções ocor-
ridas;

c) O registo dos jogadores e das respetivas contas de 
jogador;

d) O registo de todas as alterações e ocorrências que se 
verifiquem na plataforma de jogo;

e) A autenticação e identificação dos jogadores;
f) Que o acesso ao sistema técnico de jogo é feito ex-

clusivamente nas condições definidas pela entidade de 
controlo, inspeção e regulação;

g) A integridade, a disponibilidade, a confidencialidade e 
todos os demais atributos de segurança das comunicações, 
bem como de toda a informação processada e armaze-
nada, nomeadamente ao nível de todas as comunicações 
com a infraestrutura de entrada e registo e entre esta e a 
infraestrutura de controlo, incluindo os acessos referidos 
no número anterior.

4 — As entidades exploradoras devem adotar controlos 
de segurança apropriados e conformes ao Standard In-
ternacional ISO 27001, no que respeita, em particular, à 
política de segurança da informação, organização, recursos 
humanos, segurança física e ambiental, segurança dos equi-
pamentos, operações e comunicações, controlo de acessos 
e aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação e gestão da continuidade de negócio.

5 — As entidades exploradoras devem dispor de có-
pias de segurança e adotar medidas técnicas e planos de 
contingência e de continuidade de negócio que permitam, 
nomeadamente e nos casos de perda de dados, garantir a 
sua recuperação integral.

Artigo 33.º
Gerador de números aleatórios

A geração de resultados nos jogos de fortuna ou azar 
deve basear -se num gerador de números aleatórios certi-
ficado.

Artigo 34.º
Acesso e controlo técnico

As entidades exploradoras estão obrigadas a:

a) Ter localizados todos os componentes do sistema téc-
nico de jogo em instalações às quais a entidade de controlo, 
inspeção e regulação possa, a todo o momento, aceder;

b) Garantir o acesso e as permissões necessárias, a 
partir das instalações da entidade de controlo, inspeção 
e regulação, a qualquer componente do sistema técnico 
de jogo, independentemente da localização da respetiva 
instalação;

c) Assegurar que a infraestrutura de entrada e registo se 
encontra instalada em território nacional e contém toda a 
informação sobre todas as operações relacionadas com a 
atividade de jogos e apostas online;

d) Armazenar em território nacional os dados relaciona-
dos com a atividade de jogos e apostas online pelo período 
de 10 anos;

e) Entregar à entidade de controlo, inspeção e regulação, 
até ao dia 15 de cada mês, relatórios sobre a atividade 
desenvolvida no mês anterior.

Artigo 35.º
Certificação e homologação do sistema técnico de jogo

1 — As entidades exploradoras devem obter a certi-
ficação do sistema técnico de jogo junto das entidades 
constantes de lista a divulgar pela entidade de controlo, 
inspeção e regulação no seu sítio na Internet.

2 — A homologação do sistema técnico de jogo depende 
cumulativamente:

a) Da demonstração da certificação do sistema técnico 
de jogo;

b) Do cumprimento de todos os requisitos e especifica-
ções exigidos para o sistema técnico de jogo;

c) Do pagamento da taxa de homologação, no prazo 
para o efeito fixado pela entidade de controlo, inspeção 
e regulação.

3 — A entidade de controlo, inspeção e regulação es-
tabelece as especificações que o sistema técnico de jogo 
deve observar para que possa ser certificado e homologado.


