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9 — As diferenças entre os montantes calculados nos 
termos do n.º 3 e do n.º 7 e os montantes do imposto li-
quidados mensalmente, respetivamente, nos termos dos 
n.ºs 2 e 6 com referência ao mesmo ano são liquidadas 
até ao dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte àquele a 
que respeitam, devendo as respetivas notas de cobrança 
ser pagas até ao dia 31 do mesmo mês.

10 — O disposto nos números anteriores não se aplica 
quando as comissões cobradas pela entidade exploradora 
são o único rendimento diretamente resultante da explora-
ção das apostas hípicas à cota em que os apostadores jogam 
uns contra os outros, caso em que o IEJO incide sobre o 
montante dessas comissões à taxa de 15%.

11 — No caso previsto no número anterior, o imposto 
é liquidado mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que respeita, devendo a respetiva nota de cobrança 
ser paga até ao último dia do mesmo mês.

12 — Do montante do IEJO apurado nos termos do pre-
sente artigo, 15% constitui receita própria da entidade de 
controlo, inspeção e regulação e 42,5% destina -se ao setor 
equídeo, nos termos a fixar por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do des-
porto, do turismo e da agricultura.

13 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 88.º, 
o montante líquido do IEJO, determinado nos termos do 
número anterior, é aplicado nos seguintes termos:

a) 59% para o Turismo de Portugal, I.P.;
b) 40% para o Estado;
c) 1% para o SICAD.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

Artigo 92.º
Taxas

1 — No âmbito de aplicação do RJO, são devidas as 
seguintes taxas:

a) Pela homologação do sistema técnico de jogo;
b) Pela emissão da licença;
c) Pela prorrogação da licença;
d) Pela autorização para a exploração de novos tipos de 

jogos de fortuna ou azar.

2 — O produto das taxas previstas no número anterior 
constitui receita da entidade de controlo, inspeção e re-
gulação.

3 — Os montantes das taxas previstas no n.º 1 e, se for 
caso disso, as isenções e reduções são fixados por portaria 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e do turismo, após audição prévia da entidade de 
controlo, inspeção e regulação.

Artigo 93.º
Tratamento de dados pessoais

1 — O disposto no RJO não prejudica a aplicação a 
todas as atividades por ele abrangidas da legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais, nomeadamente a 
Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e a Lei n.º 41/2004, de 18 
de agosto, alterada pela Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto, 
incluindo no que respeita ao exercício dos direitos pelos 

titulares dos dados e ao regime de acesso de terceiros, em 
tudo o que não seja legitimado pelo presente regime.

2 — As entidades envolvidas nos jogos e apostas online, 
incluindo as entidades exploradoras e a entidade de con-
trolo, inspeção e regulação, estão sujeitas ao cumprimento 
dos princípios e regras decorrentes da legislação em maté-
ria de proteção de dados pessoais, bem como ao controlo e 
fiscalização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, 
no exercício das suas competências legais.

3 — As pessoas que, no exercício das suas funções, 
tenham conhecimento dos dados pessoais no âmbito do 
RJO, ficam obrigadas a sigilo profissional, mesmo após 
o termo das suas funções, de acordo com o disposto no 
artigo 17.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.

4 — As entidades referidas no presente artigo obrigam-
-se a guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a 
situação tributária dos contribuintes e os elementos de 
natureza pessoal que obtenham ao abrigo do disposto no 
presente diploma, nos termos previstos na Lei Geral Tri-
butária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de 
dezembro.

ANEXO II

(a que se refere o artigo 9.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 129/2012, de 22 de junho

Artigo 1.º
Natureza

1 — O Instituto do Turismo de Portugal, I.P., abrevia-
damente designado por Turismo de Portugal, I.P., é um 
instituto público de regime especial, nos termos da lei, 
integrado na administração indireta do Estado, dotado 
de autonomia administrativa e financeira e património 
próprio.

2 — O Turismo de Portugal, I.P., prossegue atribuições 
do Ministério da Economia e do Emprego, abreviadamente 
designado por MEE, sob superintendência e tutela do res-
petivo ministro.

3 — O Turismo de Portugal, I.P., rege -se pelo disposto 
no regime jurídico aplicável às entidades públicas empre-
sariais em matéria de:

a) Realização de despesas públicas, incluindo a delimi-
tação da competência para a autorização de despesas;

b) Contratação pública, abrangendo a não sujeição ao 
regime das entidades compradoras vinculadas ao sistema 
nacional de compras públicas;

c) Ações informativas, de publicidade e promoção.

Artigo 2.º
Jurisdição territorial e sede

1 — O Turismo de Portugal, I.P., é um organismo central 
com jurisdição sobre todo o território nacional.

2 — O Turismo de Portugal, I.P., tem a sua sede em 
Lisboa.

3 — O Turismo de Portugal, I.P., dispõe de escolas de 
hotelaria e turismo, que se caracterizam como serviços 
territorialmente desconcentrados, cuja composição, com-
petências e funcionamento constam de diploma próprio.

4 — O Turismo de Portugal, I.P., pode constituir equi-
pas de turismo, que funcionam de forma unificada, e na 
dependência funcional do chefe de missão diplomática, 


