
 

 

ANEXO I 

 

(Requisitos das instalações do casino)  

 

(A que se referem as Cláusulas 13ª e seguintes) 

1. As instalações do casino devem ser dotadas de áreas operativas distintas, 

destinadas à instalação e exploração dos equipamentos de jogo, aos necessários 

serviços de apoio e à gestão e controlo da operação. 

A conceção das instalações do casino deve privilegiar requisitos de conforto e 

funcionalidade, para além de assegurar, tanto quanto possível, a amplitude dos 

espaços destinados aos jogos e a setorização das áreas de apoio, designadamente, 

de receção, de restauração e, se for caso, de animação e lazer, de forma a permitir 

a normal circulação entre espaços sem perturbar o seu funcionamento. 

2. O casino deve dispor, obrigatoriamente das seguintes áreas funcionais: 

I. Receção 

Esta área funcional destina-se fundamentalmente ao acolhimento e identificação 

dos clientes e à venda de bilhetes, serviço de bengaleiro, relações públicas e 

informação. 

A área de receção localiza-se obrigatoriamente junto ao acesso principal do casino 

e não pode permitir contacto visual com as demais áreas funcionais; 

II. Salas de jogos 

As salas de jogos devem dispor, pelo menos, de 400 metros quadrados de área útil, 

de forma a assegurar adequadas condições de circulação e alojamento dos 

jogadores, permitindo-lhes procurar e escolher a modalidade e o equipamento de 

jogo que pretendam, sem condicionar a ação dos demais ou mesmo dos 

empregados que operam no mesmo espaço. 

As salas devem, tanto quanto possível, ter forma retilínea, como o mínimo de 

cantos ou nichos que impeçam ou dificultem o exercício da ação fiscalizadora da 

atividade e a instalação dos respetivos meios de videovigilância. 

Os equipamentos de jogo devem ser distribuídos por tipo, com separação entre 

máquinas e bancas de jogo, sendo obrigatória, no mínimo, a instalação de: 



➢ 80 máquinas de jogo; 

➢ 5 mesas de jogo. 

III. Áreas de restauração, animação e lazer 

O casino deve obrigatoriamente dispor de uma área pelo menos, de 150 metros 

quadrados destinada a restauração, dotada de bar e/ou restaurante, de forma a 

proporcionar aos clientes os respetivos serviços durante a sua permanência. 

A área de restauração pode ser instalada dentro das áreas destinadas ao jogo ou em 

área distinta e especificamente concebida e localizada para o efeito. Contudo, deve 

dispor de, pelo menos, um bar a funcionar dentro da sala de jogo, com copa anexa. 

O casino pode facultativamente dispor de uma área de animação e lazer onde 

proporcione aos clientes alternativas ocupacionais de interesse lúdico ou cultural, 

como espetáculos, exposições temáticas, etc. 

As áreas destinadas aos clientes devem ser dotadas de sofás, cadeiras ou outro 

mobiliário adequado à instalação de acompanhantes ou mesmo de jogadores que 

pretendam interromper a participação no jogo e descansar. Este mobiliário pode 

ser concentrado num espaço específico ou disperso pelas áreas funcionais, porém, 

disposto de forma a não colidir com o normal funcionamento dos equipamentos de 

jogo. 

IV. Área de Serviços 

A área de serviços deve dispor de gabinetes destinados à gestão do Concessionário, 

à Inspeção Geral de Jogos, a serviços de apoio administrativo, além de áreas 

técnicas para instalação das tecnologias de suporte funcional, como sala de 

servidores, central de videovigilância, recolha e tratamento de dados informáticos, 

caixas, oficina e bem assim, gabinetes de direção e chefia, salas para o pessoal e 

serviços de segurança das instalações. 

A área de serviços dispõe obrigatoriamente de acesso exterior independente das 

demais áreas funcionais. 

O espaço destinado à Inspeção Geral de Jogos deve ser dotado de gabinete(s) com 

a área total mínima de 20 m2, se possível dotado de luz natural, com acesso direto 

à área de jogo e com instalações sanitárias privativas. 

V. Energia e climatização  

O casino deve ser apetrechado com uma rede elétrica independente e exclusiva 

para suportar e proteger todos os sistemas assim como os respetivos equipamentos. 

A rede elétrica deve ser protegida com unidades UPS e geradores, adequadamente 

dimensionados para dar resposta ao volume de equipamentos instalado. 



As instalações do casino devem dispor de um adequado sistema de climatização 

do ar que abranja todas as áreas funcionais do edifício.  

VI. Parque de estacionamento  

O edifício do casino deve dispor de parque de estacionamento com capacidade 

para, pelo menos, 03 lugares, que podem localizar-se fora do imóvel, porém, na 

sua proximidade de forma a que assegure fácil acesso aos clientes. 

 


