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INSTRUÇÕES 

 

 

 

 
Obrigações legais e contratuais 

1. Estabelece o nº 1 da Cláusula Décima Terceira, do Contrato de Concessão, designa-

damente, que: 

 

“A concessionária obriga-se a instalar, no casino, anexos e demais áreas funcionais 

afetas ao jogo, equipamento eletrónico de vigilância e controlo aprovado pela IGJ. 

Para o efeito, a concessionária deve submeter projetos para a sua instalação, à mesma 

Inspeção-Geral, identificando o equipamento que pretende instalar e, juntando as res-

petivas especificações técnicas. Não obstante, a IGJ pode, a qualquer momento, solici-

tar a apresentação de exemplares do equipamento referido.” 

 
2. Pretendeu-se com o estabelecimento desta obrigação, instalar condições de controlo 

por vídeo-vigilância que acautelem, fundamentalmente, os movimentos de valores, do e 

para o jogo, dentro das instalações do casino, relacionados designadamente, com opera-

ções de compra e resgate de fichas e bilhetes codificados, movimentos de pessoas dentro 

e nos acessos à caixa e ao cofre, compras de fichas nas bancas de jogo, cálculo e paga-

mento dos prémios nas bancas de jogo, monitorização de contadores e signs dos jackpots 

e bem assim, movimentos com dinheiro e bilhetes codificados nas máquinas de jogo. 
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3. A obrigação de controlo por vídeo-vigilância tem igualmente em vista acautelar a 

recolha e tratamento de dados a partilhar pela Inspecção Geral de Jogos (IGJ) com os 

tribunais e autoridades responsáveis pela segurança nacional, no tocante ao movimento 

de pessoas e bens e ao controlo de práticas de branqueamento de capitais e outras de 

índole criminal. 

4. Impõe-se assim e para tanto, o estabelecimento de regras e procedimentos quanto à 

instalação, funcionamento e utilização dos meios de vídeo-vigilância, permitindo que, 

sem pôr em causa os processos e registos de interesse para a Casino Royal, SA, a IGJ 

possa, igualmente, assegurar o interesse e ordem pública, mediante fiscalização e con-

trolo da actividade concessionada nos termos legal e contratualmente estabelecidos. 

Obrigações operacionais 

5. Para além disso, a Casino Royal, SA obriga-se a assegurar a operacionalidade diária 

e o desempenho adequado do sistema de controlo por vídeo-vigilância, assim como: 

a) A gravação das imagens captadas durante o período de funcionamento das 

salas de jogos e áreas de apoio; 

b) A reparação e substituição, tal como com as apropriadas acções de manuten-

ção e assistência técnica do sistema de vídeo-vigilância e dos equipamentos 

que o integram, sempre que as circunstâncias ou o tempo de utilização a isso 

obriguem; 

c) A manter em todos os equipamentos do sistema as funcionalidades, caracte-

rísticas técnicas, definições e configurações necessárias à prossecução pela 

IGJ das suas incumbências de controlo e fiscalização, nomeadamente, no que 

se refere à captação, gravação e preservação de imagens; 
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d) Dimensionar adequadamente o quadro de pessoal com operadores do sistema 

tecnicamente habilitados sobre vídeo-vigilância e sobre as regras de execução 

dos jogos, assim como, dotar as escalas diárias de serviço, de modo a que a 

régie disponha sempre de, pelo menos, um operador durante o período de 

funcionamento das salas de jogos e das operações de contagem e apuramento 

das receitas da exploração; 

e) Garantir que o sistema de vídeo-vigilância se mantém em modo de gravação 

em tempo real, permanente, contínuo e ininterrupto, durante o período de 

funcionamento das salas de jogos e das operações de contagem e apuramento 

das receitas da exploração; 

f) Criar e manter actualizado um arquivo documental, físico ou digital, respei-

tante ao sistema e à gravação de imagens; 

g) Criar e manter actualizado um arquivo, físico ou digital, respeitante a todos 

os frequentadores proibidos de aceder às salas de jogos do casino; 

h) Comunicar à IGJ e manter actualizada a composição do quadro de operadores 

do sistema de vídeo-vigilância. 

 

Regras de utilização 

6. Não é permitida a utilização do sistema de controlo por vídeo-vigilância para fins 

estranhos à actividade concessionada, salvo se, excepcionalmente e por decisão judicial 

ou pedido fundamentado de órgão de polícia criminal, estiver em causa a segurança pú-

blica. 

7. Fora dos períodos de funcionamento das salas de jogos e da contagem e apuramento 

da receita, a empresa concessionária pode realizar sessões de filmagens ou captação de  
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imagens com fins institucionais ou promocionais, não devendo, no entanto, recorrer aos 

meios técnicos afectos ao sistema de vídeo-vigilância das salas de jogos. 

 

Avisos obrigatórios 

8. É obrigatória a afixação, à entrada do casino ou dentro das salas de jogos, do seguinte 

anúncio: 

“Para sua segurança e protecção, este local encontra-se sob vigilância de um circuito 

fechado de televisão, procedendo-se à captação e gravação de imagens.” 

9. O anúncio antes referido deve ser acompanhado do símbolo que segue ou semelhante: 

 

 

 

 

 

Estrutura do sistema 

10. O sistema de vídeo-vigilância é operado através de Centros de Monitorização insta-

lados no casino, podendo sê-lo igualmente a partir de localização diversa, devidamente 

identificada, mediante permissão da IGJ. 
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11. A régie, assim como toda a gestão do sistema, são obrigatoriamente localizados no 

casino, devendo dispôr de comandos de configuração, operacionalização e optimização, 

de um painel de visionamento das imagens provenientes de todas as câmaras instaladas 

e de hardware de gravação e arquivo. 

12. O gabinete destinado à IGJ deve ser apetrechado com um monitor de visionamento, 

uma consola de comandos de operacionalização e optimização, assim como de acesso 

às imagens gravadas. 

13. A empresa concessionária pode criar os Centros de Monitorização que entender 

úteis à sua estratégia de gestão. 

 

Cobertura do sistema 

14. A Casino Royal, SA deve submeter à IGJ e manter actualizado, o layout do sistema 

de controlo por vídeo-vigilância, o qual deve cobrir, fundamentalmente, a sala de entrada 

do casino, as áreas da recepção, de jogos de máquinas e de jogos de bancas, a área en-

volvente do bar e as áreas de acesso e interior da caixa e do cofre. 

15. A IGJ pode determinar a instalação ou reposicionamento de câmaras, sempre que 

por insuficiência ou deficiência do sistema, alguma área operacional ou de apoio não se 

encontre adequadamente coberta. 

 

Irregularidades 

16. Quando no decurso da partida forem detectados cometimentos susceptíveis de cons-

tituir ilícitos administrativos, contraordenacionais ou criminais, os operadores do 
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sistema de controlo por vídeo-vigilância deverão dar, dos mesmos, imediato conheci-

mento ao Director do casino ou a quem o substitua e este, por sua vez, ao Inspector de 

jogos em serviço. 

17. Sempre que a apreciação de alguma ocorrência suscitar dúvidas na sua apreciação e 

enquadramento, devem os operadores consultar o Director do casino ou quem o substitua 

sobre o procedimento a adoptar e, se a dúvida persistir, deve o assunto ser submetido ao 

Inspector de jogos em serviço, para decisão. 

18. As ocorrências a que se refere as normas precedentes devem constar de registo pró-

prio, disponível em arquivo físico ou digital. 

Resolução de dúvidas ou litígios 

19. Sempre que ocorrerem infracções às Regras de Execução dos Jogos ou, por algum 

motivo decorrente do jogo, se registarem dúvidas, reclamações ou litígios, seja entre 

jogadores seja entre estes e a empresa concessionária, deve proceder-se ao visionamento 

das imagens gravadas, na presença do jogador ou jogadores interessados, do Director do 

casino ou quem o representar e do Inspector de jogos em serviço. 

20. As ocorrências a que se refere a norma precedente devem ser lavradas, com detalhe 

dos factos, em termo próprio e registadas no arquivo a que se refere a norma 18. 

 

Cópia e destruição de imagens 

21. É proibida a extração de cópias ou qualquer tipo de reprodução das imagens capta-

das nas salas de jogos e áreas de apoio do casino, salvo se determinadas pela IGJ ou  
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solicitadas por tribunais ou órgãos de polícia criminal, com indicação do processo a que 

respeita o pedido. 

22. As gravações de imagens captadas nas salas de jogos e áreas de apoio do casino são 

obrigatoriamente destruídas no prazo de 30 dias contados a partir da data da respectiva 

captura, salvo quando integrem matéria em investigação ou susceptível de o vir a ser, ou 

ainda, quando se destinem a servir de meio de prova. 

23. A destruição das gravações deve ser realizada, consoante o caso, por intervenção 

física sobre os suportes ou por processo de programação automático, através da elimi-

nação definitiva dos ficheiros de imagens no servidor. 

24. O processo de destruição das gravações deve ser acompanhado presencialmente pelo 

Inspector de jogos em serviço e procedido de registo no arquivo a que se refere a norma 

18. 

25. Por razões técnicas de operacionalização ou de capacidade de armazenamento da 

informação, a IGJ pode autorizar a redução do prazo de 30 dias estabelecido na norma 

22. 

Retenção e conservação de imagens 

26. Para efeitos do que prevê a norma 22, consideram-se matéria em investigação ou 

susceptível de o vir a ser, e ainda, que se destina a servir de meio de prova, as práticas 

indiciadoras de infracções à Lei nº 77/VI/2005, de 16 de Agosto, à Portaria que aprova 

as Regras de Execução dos Jogos e ao Contrato de Concessão, cometidas pela empresa 

concessionária, pelos seus empregados ou agentes e pelos frequentadores das salas de 

jogos do casino, que tenham determinado ou possam vir a determinar a instauração do 

competente processo.  
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27. Sem prejuízo do que precede, podem igualmente determinar a retenção e conserva-

ção de imagens gravadas nas salas de jogos e áreas de apoio do casino, factos ou práticas 

indiciadoras do cometimento de infracções administrativas, contra-ordenacionais ou pe-

nais, nos termos da legislação respectiva. 

28. A IGJ pode autorizar a retenção e conservação de imagens mediante pedido funda-

mentado da empresa concessionária, com indicação dos motivos justificativos. 

29. As imagens retidas nos termos das presentes normas, são copiadas a partir do servi-

dor para CD ou DVD com formato CD R ou DVD R, os quais são numerados e rubrica-

dos pelo Director do casino e pelo Inspector de jogos em serviço. 

30. As imagens retidas devem constar de registo próprio, disponível na régie em arquivo 

físico ou digital, de que conste a seguinte informação: 

 Número atribuído ao suporte da gravação; 

 Número de série dos suportes, inscrito nos CD’s ou DVD’s; 

 Entidade que solicitou a retenção; 

 Entidade que autorizou ou ordenou a retenção; 

 Finalidade da retenção; 

 Pessoa ou entidade a quem foi entregue o suporte; 

 Data da entrega do suporte; 

 Data da devolução do suporte; 

 Data da destruição do suporte. 

31. A entrega dos suportes das gravações retidas deve constar de termo próprio, assi-

nado pelos intervenientes. 
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32. Logo que haja cessado o motivo para a retenção das imagens gravadas ou a entidade 

que a solicitou proceder à sua devolução, os suportes são destruídos e do acto lavrado 

auto de destruição, o qual será averbado no registo a que se refere a norma 30 e assinado 

pelo Director do casino e pelo Inspector de jogos em serviço. 

 

Segurança 

33. A régie do sistema de controlo por vídeo-vigilância é uma área de acesso reservado, 

à qual apenas podem aceder os operadores do sistema, o Director do casino ou os ele-

mentos da sua direcção a quem ele mandatar, os membros da Administração da empresa 

concessionária, os dirigentes da IGJ e Inspectores de jogos em serviço e ainda o pessoal 

de assistência, manutenção e limpeza, quando e nas condições estabelecidas pelo Direc-

tor do casino para esse efeito. 

34. As instalações da régie do sistema de controlo por vídeo-vigilância destinam-se ex-

clusivamente a este fim, não podendo ser ali instalados outros meios ou sistemas por 

iniciativa ou da responsabilidade da empresa concessionária ou da empresa gestora. 

35. Os operadores do sistema de vídeo-vigilância não devem acumular quaisquer outras 

funções dentro das salas de jogos ou em áreas com elas relacionadas.  

 

Dever de sigilo 

36. Impende sobre todas as pessoas ou entidades com acesso ao sistema de controlo por 

vídeo-vigilância, assim como às imagens captadas e/ou retidas nos termos das pre- 
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sentes normas, o dever de sigilo profissional sobre pessoas, factos, dados ou outro tipo 

de informações de que tenham conhecimento em razão desse exercício ou condição, 

excepto quanto a autoridades judiciais, a órgãos de polícia criminal ou aos Inspectores 

de jogos, quando no exercício de funções. 

37. O dever de sigilo a que se refere a norma precedente permanece, mesmo após o 

termo das funções ou do contrato de concessão.  

 

Subordinação e deveres dos operadores 

38. Sem prejuízo do poder de Direcção e disciplinar da empresa concessionária, os ope-

radores do sistema de controlo por vídeo-vigilância estão obrigados a colaborar e dar 

cumprimento às instruções que lhe forem transmitidas pelos Inspectores de jogos em 

serviço, designadamente, no estabelecimento de prioridades de direcionamento ou co-

mando de câmaras em função de objectivos concretos ou pré-determinados.  

39. Os operadores do sistema de controlo por vídeo-vigilância estão subordinados ao 

que decorre dos artigos 42º e 43º e, na parte aplicável, dos artigos 108º a 112º da Lei nº 

77/VI/2005, de 16 de Agosto. 

40. Sem prejuízo de eventuais deveres impostos em sede laboral, compete aos operado-

res do sistema de controlo por vídeo-vigilância executar as seguintes tarefas: 

a) Operar todas as câmaras do sistema por forma a assegurar o seu eficaz funci-

onamento e a regular fiscalização das áreas vigiadas; 

b) Visionar e interpretar as imagens captadas e transmitidas, registando e parti-

cipando superiormente situações irregulares; 

c) Vigiar avisos ou alarmes instalados no sistema, dando conta ao Director do 

casino sempre que activados; 
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d) Assessorar tecnicamente o visionamento de imagens relativas a irregularida-

des, litígios ou reclamações de jogadores; 

e) Proceder à gravação das imagens captadas para CD’ ou DVD’s, conforme 

determinado; 

f) Proceder aos registos previstos nas presentes instruções e outros que forem 

determinados; 

g) Executar acções de vigilância direccionadas para objectivos específicos ou 

pré-determinados pelo Director do casino ou pelos Inspectores de jogos em 

serviço; 

h) Assessorar e colaborar com os Inspectores de jogos em serviço, sempre que 

lhes for solicitado. 
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