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PREFÁCIO
Quando assumi o cargo de Secretária-Geral da Associação Portuguesa
de Apostas e Jogos Online no inverno de 2019/20, tinha a ideia de
organizar uma série de eventos de mesa redonda nas esplanadas
maravilhosas dos telhados de Lisboa. Apenas dois meses após o início do
ano, nas palavras de Fernando Pessoa: ‘Nada é certo. Em qualquer hora,
pode suceder-nos o que nos tudo muda’, assistimos mais uma vez a esta
prova na realidade. Não houve como nos encontrarmos e
cumprimentarmos pessoalmente, para trocar informações sobre todos
os novos e emocionantes desenvolvimentos que também não param
perante o jogo online, como a inteligência artificial, a realidade mista,
cripto-moedas ou e-sports. Não houve como aprender pessoalmente
sobre novos regulamentos e modelos a copiar.
Mas são as circunstâncias restritas que fazem a imaginação florescer. E
assim, decidi transformar as conversas ao ar livre para entrevistas nas
redes sociais, com especialistas neste campo - seja da indústria, sejam
advogados, associações ou consultores. Em seguida, publicamo-las e
alcançamos impressões de até 1.500 por artigo, uma confirmação de que
havia demanda por tópicos muitas vezes um pouco postos de lado.
Para todos aqueles que podem ter perdido um ou outro diálogo, ou
simplesmente se preferirem lê-los impressos, criamos este pequeno
livrinho. É também uma forma de agradecer a todos pelo interesse no
nosso trabalho e pelo compromisso com a nossa causa.
Anne-Marie Furtschegger
Secretária-Geral APAJO

APAJO TopicTalk:

Integridade no desporto
Manuel de la Marta - Diretor de Vendas da Sportradar
A APAJO trabalha de perto com a Sportradar na minimização do risco de
manipulação de resultados. Em dezembro do ano passado, a Associação
Portuguesa de Apostas e Jogos Online - APAJO assinou o primeiro MoU do
género com a Sportradar. Hoje, falamos com Manuel de la Marta sobre os
últimos desenvolvimentos, no que diz respeito às melhores práticas ao lidar
com uma possível manipulação de jogos.
APAJO: Apesar de a Sportradar
ser uma organização com fins
lucrativos focada na venda de
dados, levam a corporate governance muito a sério. Criaram
mesmo um departamento de
Integridade sofisticado e global,
que não só ajuda a prevenir o
match fixing, como também
abrange serviços de antidopagem,
due diligence, consultoria e
regulação. Como é que tudo isto
funciona?
Manuel de la Marta: Os Serviços
de Integridade da Sportradar
funcionam no campo do anti-match
fixing há mais de 15 anos. A
espinha dorsal do que fazemos é a
nossa equipa de Monitorização &
Deteção, impulsionada pelo Sistema de Deteção de Fraudes (SDF);
o sistema de monitorização de
apostas mais sofisticado do
mundo. Embora seja uma peça
complexa de software, em termos
muito simples monitoriza os movimentos de odds através das casas
de apostas globais, com quaisquer
irregularidades nos mercados de

apostas assinaladas para uma
investigação
posterior
mais
aprofundada por uma equipa
exclusiva de especialistas em
integridade. Trabalhamos com
mais de 80 parceiros para a
integridade em 20 desportos
diferentes em todo o mundo, com
mais de 800 ligas e competições
dependendo do SDF em relaçãoa
suas necessidades de monitorização de apostas, incluindo competições da FIFA, NBA, Dorna (MotoGP) e RFEF (Segunda B).

Manuel de la Marta

P a r a l e l a m e n te , te m o s vá r i a s
outras unidades de integridade,
como a nossa equipa de Educação
& Prevenção, e já tivemos mais de
30.000 participantes a completarem os nossos workshops de
integridade. Outros ramos-chave
da nossa equipa incluem a unidade de Inteligência & Investigação,
que ajuda a identificar e investigar ameaças de integridade e a
realizar verificações de processos
de due diligence, e os nossos
Serviços Antidopagem, que têm
no seu cerne o nosso sistema de
Monitorização de Desempenho de
Atletas, permitindo às organizações antidopagem e às organizações desportivas a oportunidade
de concentrarem os seus recursos
nos alvos mais suspeitos. Como
salientou, prestamos também
suporte de Consultoria & Regulação, oferecendo auditorias a
programas de integridade e serviços de assessoria jurídica a
organizações desportivas. No seu
conjunto, estes serviços – e outros
– no nosso arsenal criam uma
abordagem holística de 360 graus
para a luta anti-match-fixing e
anti-doping, que é vital neste
panorama atual.
APAJO: Acha que hoje temos
mais consciência em relação à
integridade desportiva do que
tínhamos há dez anos?
Manuel de la Marta: Sem dúvida
que sim. A integridade tem vindo,
justificadamente, a estar cada vez
mais, na vanguarda do desporto
nos últimos anos. E não são
apenas as grandes federações

que estão agora a implementar os
procedimentos e sistemas corretos, mas também ligas e campeonatos mais pequenos que se
esforçam por proteger-se contra
ameaças de integridade o melhor
que podem. Na Sportradar, estendemos os nossos serviços a todo o
tipo de federações e diferentes
stakeholders que apoiam a nossa
visão para o desporto sem manipulação, seja através da monitorização, educação, suporte à intelligence, compliance, antidoping, ou
idealmente, uma combinação
destes serviços.

A vontade política e a legislação
são cruciais para enfrentar este
desafio também. E para esse efeito,
a Convenção sobre a Manipulação
das Competições Desportivas
(Convenção de Macolin) é um
projeto importante, para o qual a
legislação criou mecanismos de
cooperação internacional e uma
moldura estruturada que permite
aos principais intervenientes
alinharem melhor os seus esforços
e coordenarem as suas ações.
Quando também olhamos para o
crescimento de conferências e
workshops em todo o mundo com
foco na integridade desportiva
nos últimos 10 anos, vemos resultados reais quanto ao destaque
dado aos temas da integridade,
que já não é vista como algo
que surge posteriormente nas
infraestruturas desportivas. Além

disso, com casos de manipulação de resultados a serem alvo de
exposição regular nos órgãos de
comunicação social, há uma maior
consciência por parte dos fãs sobre
os riscos de integridade que enfrentam os seus desportos favoritos.

mecanismos de cooperação internacional e uma moldura estruturada,
que permite aos principais intervenientes alinharem melhor os seus
esforços e coordenarem as suas
ações.

APAJO: Quais são os maiores
desafios de hoje quando se trata
de reduzir a manipulação no
desporto?

No futebol, os jogadores e outros
participantes também podem
comunicar quaisquer problemas de
integridade através da App de
Integridade da FIFA, que está
disponível para download em
dispositivos Apple ou Android. Os
participantes podem ter a certeza
de que quaisquer problemas que
reportem através desta aplicação
serão tratados com a máxima
discrição e serão cuidadosamente
investigados pelas entidades
competentes.

Manuel de la Marta: Do ponto de
vista geral, a abordagem ideal
para reduzir a manipulação é
garantir a existência de uma
coordenação adequada entre
todas as partes interessadas. Uma
componente crucial disto é a
partilha de informação e canais
de comunicação claros. Com este
quadro em vigor, a par da utilização de sistemas de monitorização, jogadores, equipas, desportos ou regiões podem ser proactivamente direcionadas, dependendo dos níveis de risco. Para
responder a este desafio, temos
vários Memorandos de Entendimento firmados com organismos
desportivos, policias nacionais e
internacionais – como a Guardia
Civil em Espanha – uma extensa
rede que construímos com a
indústria de apostas e outras
partes interessadas a nível global.
A vontade política e a legislação
são cruciais para responder
também a este desafio. E para
esse efeito, a Convenção sobre a
Manipulação das Competições
Desportivas (Convenção de Macolin) é um projeto importante,
através do qual a legislação criou

A nível individual, o principal desafio
para os organismos desportivos é
garantir que os seus atletas
recebam uma educação eficaz
focada na integridade, de modo a
que estejam conscientes dos riscos
e que compreendam quais são as
suas próprias responsabilidades.
APAJO: A denúncia de possíveis
fraudes é também uma questão
importante, especialmente se as
pessoas virem que nada vai resultar. Do seu ponto de vista, quais
são os melhores mecanismos de
denúncia?
Manuel de la Marta: Se os procedimentos corretos estiverem em

vigor, uma organização desportiva
já deve ter um mecanismo de
denúncia, como uma linha telefónica de denúncia, ou uma app de
integridade onde possam ser
denunciadas eventuais violações
de integridade num modelo de
confiança. Deste modo, a primeira
coisa que um jogador deve verificar
é qual o processo oficial seguido
dentro da sua competição. Isto deve
ser evidenciado algures no site da
sua organização desportiva, ou em
quaisquer materiais/instruções que
lhes tenham sido fornecidas, tais
como as regras e regulamentos
que subscreveram.
No futebol, os jogadores e outros
par ticipantes também podem
comunicar quaisquer problemas
de integridade através da App de
Integridade da FIFA, que está disponível para download em dispositivos
Apple ou Android. Foi desenvolvida
em conjunto com a nossa Unidade
de Educação & Prevenção e é um
canal de comunicação seguro e
confidencial, entre a FIFA e os
utilizadores finais. Os participantes
podem ter a certeza de que quaisquer problemas que reportem
através desta aplicação serão
tratados com a máxima discrição e
serão cuidadosamente investigados
pelas partes relevantes.
APAJO: Estamos conscientes de
que a educação para os atletas é
fundamental. Mas isto é suficiente?
A maioria dos atletas não ganha
muito dinheiro dentro do seu
desporto respetivo, mas tem de
ganhar dinheiro de alguma forma.

Manuel de la Marta: Tem razão. A
educação, por si só não pode
impedir a manipulação de resultados. Mas trata-se de uma medida
de prevenção crucial que consideramos essencial a todos os níveis
do jogo profissional, uma vez que
garante que os atletas compreendem as suas responsabilidades na
defesa do fair play. No entanto,
para que as medidas de educação
sejam bem-sucedidas, garante
que os atletas compreendem as
suas responsabilidades na defesa
do fair play. No entanto, para que
as medidas de educação sejam
bem-sucedidas, têm de ser apoiadas
pela aplicação da Lei. O que quer
dizer com isto, poderá perguntar.
Bem, para dar o seu exemplo do
salário dos jogadores, este é um
importante fator de risco, nomeadamente se os clubes não pagarem aos seus jogadores e funcionários na totalidade, ou a tempo.
Aí o ressentimento irá naturalmente acumular-se dentro da
equipa, colocando o clube num
risco muito maior de poder estar
envolvido numa manipulação de
resultados. Os clubes precisam de
cumprir os seus deveres e garantir que os jogadores são pagos a
tempo e em conformidade com o
seu contrato para ajudar a mitigar
este risco.

Os clubes precisam de cumprir os
seus deveres e garantir que os
jogadores são pagos a tempo e de
acordo com o seu contrato, para
ajudar a reduzir eventuais riscos.

Também temos de compreender
que muitos e muitas atletas não
são profissionais, nem ganham
salários a nível profissional, mas
participam com conhecimento
disso, pelo que as preocupações
financeiras não devem conduzir
diretamente a problemas de
integridade nos níveis semiprofissionais ou amadores. Os mesmos
procedimentos de educação e
prevenção e de denúncia devem,
no entanto, estar disponíveis para
estes intervenientes, como forma
de reduzir eventuais riscos.

O nosso trabalho já levou a 33
condenações criminais e mais de
340 sanções desportivas até à
data. Exemplo recente é o caso
"Jogo Duplo" que viu cinco
indivíduos condenados a penas de
prisão pelo seu envolvimento na
manipulação de jogos durante a
época portuguesa de 2015/16.
Trabalhámos com a polícia
portuguesa nas primeiras fases da
sua investigação para prestar
acompanhamento, formação e
apoio de intelligence, e
orgulhamo-nos por o nosso
contributo ter ajudado neste
importante caso contra a
manipulação de resultados em
Portugal.
APAJO: Em termos gerais, diz-se que
é muito mais difícil provar que um
jogo foi manipulado do que provar
um caso de doping. Isto está correto?

Manuel de la Marta: Embora esta
seja a conclusão natural a retirar,
não é necessariamente verdade
tendo em conta a nossa experiência. Muitos jogos suspeitos foram
provados ao longo dos anos,
incluindo muitos detetados pela
Sportradar. Com efeito, o nosso
trabalho já levou a 33 condenações criminais e mais de 340
sanções desportivas até à data.
Exemplo recente é o caso "Jogo
Duplo" que viu cinco indivíduos
condenados a penas de prisão
pelo seu envolvimento na manipulação de jogos durante a época
portuguesa de 2015/16. Trabalhámos com a polícia portuguesa nas
primeiras fases da sua investigação
para prestar acompanhamento,
formação e apoio de intelligence,
e orgulhamo-nos por o nosso
contributo ter ajudado neste
importante caso contra a manipulação de resultados em Portugal.
Os resultados são claros para se
perceber o que pode ser alcançado quando diferentes partes
interessadas no desporto trabalham em conjunto, para reunir as
provas suficientes que demonstrem que um jogo foi combinado.
No entanto, o que os casos antidoping têm a seu favor é o prazo.
Obter um resultado positivo de
doping é uma evidência física que
pode levar a provas quase instantâneas de transgressão, enquanto
um caso de manipulação de
resultados pode levar tempo a
construir e ter maior complexidade. No entanto, deve ficar claro
que os primeiros indícios de
manipulação de resultados são

frequentemente detetados no
momento, através de dados de
apostas obtidos por via dos
sistemas de monitorização como
o SDF. Em geral, construir um
caso de match-fixing do início ao
fim pode ser um processo lento.
Mas em última análise pode levar,
e leva, a resultados positivos.
Devo também realçar, agora que
estamos a funcionar com os
nossos serviços de antidopagem,
que haverá sem dúvida coisas que
aprenderemos com os nossos
peritos em doping e que podemos
utilizar nas nossas operações anti
manipulação de resultados, e
vice-versa. Essa colaboração em
diferentes áreas tem impulsionado a nossa equipa de integridade e
o serviço que prestamos aos
nossos clientes ao longo dos anos.
E esperamos que o mesmo se
concretize também no Antidoping.
APAJO: Apostas desportivas: o
problema ou a solução?
Manuel de la Marta: Nenhum dos
dois! Seja qual for a sua posição
pessoal sobre apostas desportivas,
tem de aceitar que está entrelaçada
no tecido dos eventos desportivos.
E tem sido indiscutivelmente assim
desde o início do desporto organizado. Na nossa experiência,
qualquer tentativa de proibir
apostas desportivas não é benéfica para o combate à manipulação
de resultados e acreditamos numa
abordagem prática da regulação
das apostas desportivas, com
regras operacionais claras, orien-

tações e sistemas de licenciamento. Isto pode ser visto em grandes
mercados europeus como os de
Espanha e Itália. E também, como
vemos agora, em Portugal com os
regulamentos do RJO e associações como a APAJO.

As casas de apostas que operam
em mercados não regulamentados
não respondem perante os reguladores. E não têm qualquer incentivo para denunciar suspeitas de
fraude nas apostas, uma vez que
não existe um canal oficial para que
comuniquem essas informações. Os
match-fixers estão cientes disso e
tentam explorar esta fraqueza.
Muitas vezes é nas regiões onde
as apostas desportivas são proibidas que se testemunham algumas
das piores questões de manipulação de resultados. E a razão para
isso é clara; as casas de apostas
que operam em mercados não
regulamentados não respondem
perante os reguladores. E não têm
qualquer incentivo para denunciar suspeitas de fraude nas
apostas, uma vez que não existe
um canal oficial para que comuniquem essas informações. Os
match-fixers estão cientes disso e
tentam explorar esta fraqueza,
mas penso que muitos governos a
nível global estão agora conscientes desta situação, com as medidas de integridade a serem um
dos principais focos à medida que
mais países vão legalizando as

apostas desportivas. Em geral,
com as disposições corretas em
vigor, a luta anti-match-fixing é
reforçada por uma infraestrutura
de apostas desportivas saudável.
APAJO: Muito obrigado, Manuel,
pelo seu tempo, e por estas
explicações muito perspicazes.
Manuel de la Marta: Muito obrigado. Estou à disposição sempre que
quiserem.

Índice
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O crescimento dos esports
Arthur Stadler e Urim Bajrami - Stadler Voelkel Advogados
Para esta edição, conversámos com Arthur Stadler, um advogado
especializado em jogos, apostas e esports, e com Urim Bajrami, um dos
principais especialistas jurídicos de esports na Europa.
APAJO: Urim, já fazia parte do
mundo dos esports antes que a
maioria das pessoas soubesse que
ele existia. Pode contar-nos um
pouco da sua história pessoal e
como ela se entrelaça com os
esports?
Urim Bajrami: Estou envolvido
com o mundo dos esports há
quase duas décadas. Desde o
começo, eu sempre gostei de
competir com pessoas online, nas
chamadas "guerras de clãs". Anos
depois, adquiri um jogo da Blizzard
Activisioni, um jogo de cartas
digital chamado "Hearthstone",
que acabara de ser publicado.
Classifiquei-me para o "IeSF - World
Championship 2014", mas fui
considerado um "desgraçado". No
entanto, o meu esforço compensou e acabei por ficar em segundo
lugar no torneio.
Nessa fase da minha vida, percebi o
quão grandes os esports se tinham
tornado globalmente e decidi
combinar as minhas duas paixões,
esports & videogames e Direito. A
seguir, conheci os parceiros
fundadores da Stadler Völkel e
uma coisa levou a outra. Enquan-

to outras empresas sorriam ao
ouvir mencionar o termo esports e
não levavam a sério, a Stadler
Völkel ofereceu-me a oportunidade
de seguir a minha paixão e liderar o
novo departamento de esports.
Como pioneiros neste campo,
temos a sorte de representar vários
clientes no ecossistema de esports:
jogadores e equipas de esports,
patrocinadores e operadores de
apostas, sendo atualmente os
clientes mais famosos as estrelas
do Fortnite, David "Aqua" Wang e
Klaus "Stompy" Konstanzer.

Urim Bajrami - Jurista

Classifiquei-me para o "IeSF - World
Championship 2014", mas fui considerado um "desgraçado". No entanto, o meu esforço compensou e
acabei por ficar em segundo lugar
no torneio.
Urim Bajrami 2º Classificado no "IeSF
World Championship 2014"

No verão passado, David, juntamente com seu parceiro, venceu a
Fortnite Duo Cup no Arthur Ashe
Stadium, em Nova York, e recebeu
um prêmio em dinheiro de 3
milhões de dólares. Os prémios
em dinheiro nos esports dispararam e superam, em algumas
ocasiões, os prémios dos chamados desportos convencionais.
Um dos meus drivers, em termos
de motivação, é ajudar a profissionalizar os esports e apoiar o
crescimento do seu ecossistema.
Como tal, além do meu trabalho
como advogado, estou envolvido
na Federação Austríaca de Esports (ESVOE), onde administro o
conselho jurídico.

Urim Bajrami: Os esports evoluíram de um nicho para um fenómeno de massas entre a geração Y e
a geração Z. Nos últimos anos, os
jogos competitivos cresceram
rapidamente em termos de visualização e de receita global. O
fascínio dos esports une pessoas
de todo o mundo. As pessoas
particularmente
mais
jovens
assistem por transmissão ao vivo
ou em grandes estádios, quando
os melhores dos melhores competem entre si.

Juntamente com outras 22
federações de esports na Europa
fundámos a Federação Europeia
de Esports (EEF) em fevereiro de
2020 em Bruxelas, o que constituiu outro marco no caminho da
profissionalização dos esports.

A audiência total em 2012 representou 134 milhões, de acordo
com a Statista. Esse número
cresceu para 395 milhões em
2018, o que representa uma taxa
de crescimento de 195%. O
instituto de pesquisa de mercado
Newzoo estima que o número de
visualizações continuará a crescer
globalmente atingindo 495 milhões
em 2020 e ultrapassando mesmo
os 645 milhões em 2022.

APAJO: Ainda muito antes desse
terrível surto de COVID-19, os
esports tornaram-se cada vez mais
relevantes, com mais e mais países
organizando grandes eventos.
Possui alguns factos e números
que possa partilhar connosco?

O maior evento de esports em
termos de audiência até hoje foi o
Campeonato Mundial de League
of Legends em 2019, que durou
quase um mês e foi realizado em
várias cidades da Europa, como
Berlim, Madrid ou Paris. Este

torneio quebrou todos os recordes
anteriores ao nível de esports: 100
milhões de espectadores assistiram 137 milhões de horas, enquanto o pico de visualizações chegou a
3,9 milhões. A maioria do público
acompanhou os jogos através de
plataformas de transmissão ao
vivo como Twitch.tv e Youtube
Gaming. Em comparação, a Super
Bowl teve 100,7 milhões de espectadores em 2019.

líder de mercado - as receitas
devem chegar a US$ 385,1 milhões,
seguida pela América do Norte,
com US$ 252,6 milhões, e a
Europa Ocidental, com US$ 201,2
milhões. No entanto, esses números prospetivos devem ser vistos
com alguma cautela, dado que a
atual pandemia do COVID-19 não
foi levada em consideração.

O Campeonato Mundial de League
of Legends em 2019 quebrou todos
os recordes anteriores ao nível de
esports: 100 milhões de espectadores assistiram 137 milhões de
horas, enquanto o pico de visualizações chegou a 3,9 milhões.

Urim Bajrami: O mundo desportivo convencional permanece parado
devido à crise do Covid-19. Todas
as principais ligas e torneios
foram cancelados, ou pelo menos
a d i a d o s i n d ef i n i d a m e n te : o
Campeonato Europeu de Futebol
foi adiado para 2021. A Liga dos
Campeões, a NBA e a NHL também
foram vítimas do coronavírus.

De acordo com o relatório de
mercado de esports de 2020 da
Newzoo, as receitas globais de
esports aumentaram de 2016 para
2019 mais de 30% anualmente, em
média. Em 2016, a receita total foi
de US$ 493 milhões e aumentou
um ano depois em 33%. A receita
total em 2017 chegou a US$ 655
milhões. As receitas de esports
tiveram outro aumento impressionante de 38,2% em 2018, totalizando 906 milhões de dólares.
Segundo o relatório, estima-se que
a receita ultrapasse US$ 1,1 mil
milhões em 2020, um aumento de
15% da receita dos últimos anos,
que totalizou US$ 950,6 milhões.
Cerca de 74,8% serão provenientes de acordos de patrocínio e
direitos de transmissão. A China é

APAJO: E em termos concretos, o
que mudou nas últimas semanas?

A paralisação completa dos
desportos criou um vácuo, que
agora precisa de ser preenchido.
Como não é possível estimar por
quanto tempo as restrições de
nossas vidas diárias continuarão,
as pessoas estão a procurar
alternativas de entretenimento.
Os esports são uma alternativa. O
tráfego na Internet e os números
de visualizações em plataformas
de streaming como twitch.tv,
Youtube
Gaming,
Mixer
e
Facebook Gaming estão a disparar, já que é uma das poucas
atividades que pode ser prosseguida quase sem restrições

Isto não quer dizer que os esports
estejam imunes à crise da Covid-19.

Os esports também foram afetados pelo cancelamento de vários
eventos offline; no entanto, têm
uma vantagem decisiva sobre os
desportos convencionais: a competição pode continuar online agora,
já que os esports foram criados
online e estão voltando às suas
raízes. Os esports não dependem
de eventos e audiências ao vivo
para a execução e transmissão de
competições.

Na ausência de alternativas reais,
apenas os esports podem oferecer
entretenimento a longo prazo.
Várias ligas desportivas saltaram já
para dentro deste comboio virtual.
A certa altura acabamos a nossa
série favorita que poderíamos
consumir em serviços de streaming como a Netflix e Amazon
Prime e novos episódios não
estão a ser produzidos de momento. Assim, na ausência de alternativas reais, apenas os esports
podem oferecer entretenimento a
longo prazo. Várias ligas desportivas saltaram já para dentro deste
comboio virtual; A Fórmula 1
acontece em frente ao computador em 2020, todas as corridas
adiadas serão realizadas em casa
através do simulador de corridas
‘F1 2019’. Vários pilotos da Fórmula 1 também participam neste ‘F1
Virtual Grand Prix Series’. Essa
tendência continua, já que o
MotoGP iniciou a sua própria
competição virtual e a liga alemã
de futebol o ‘Bundesliga Home
Challenge’.

Por pior que seja a situação geral
à luz da pandemia, os esports
definitivamente beneficiam da
crise e continuarão o seu crescimento para se tornarem o principal desporto no futuro.
APAJO: Arthur, ouvimos dito pelo
Urim que - na ausência de eventos
físicos - os esports podem realmente o fe re ce r u m a a l te r n a tiva
interessante. Nos últimos anos,
muitos setores de entretenimento
passaram por uma grande revisão
e regulamentação. Agora não é o
momento de uma regulamentação
dos esports?

Todo e qualquer desafio, que
observamos com apostas "comuns"
no resultado de eventos físicos, é
muito parecido com os eventos de
esports.
Arthur Stadler: De facto, os
esports foram tratados como
órfãos. Em particular, os reguladores de jogos e apostas não se
concentraram o suficiente nos
esports. Agora, mais do que
nunca, vemos em primeiro lugar a
necessidade de re-regulação e,
em segundo lugar, uma viabilidade clara e simples para um regulador: Todo e qualquer desafio, que
observamos com apostas "comuns"
no resultado de eventos físicos, é
muito parecido com os eventos de
esports. Veja por exemplo a manipulação de resultados, fraude de
apostas ou problemas de publicidade. Esses tópicos são pratica-

mente os mesmos se as apostas
forem aceites no resultado de
eventos de esports, por exemplo
Fórmula 1 e eFórmula 1, ou MotoGP
e eMotoGP.
Além disso, sobre o tópico da
limitação das apostas por menores
de idade: Esta não é uma questão
que depende de quais eventos são
admitidos para apostas. É uma
obrigação legal essencial para o
operador de apostas implementar
um processo estrito de registo e
identificação, a fim de excluir
severamente os clientes menores
de idade ao abrirem ou usarem
uma conta de apostas. Em poucas
palavras: Definitivamente, vemos a
necessidade de regulamentação
das apostas em eventos de esports,
ainda mais agora com a ampla
aceitação entre a população
europeia. Além disso, vemos que
muitos desafios com apostas
"comuns" nos resultados de
qualquer outro evento "comum" já
são abordados na maioria dos
regulamentos, o que torna a
adaptação dos esports uma tarefa
simples para os reguladores.
APAJO: Os reguladores em toda a
Europa têm, nas últimas semanas da
crise de Corona, analisado os esports
mais de perto. Alguns reguladores
adaptaram a sua moldura de
licenciamento. Quais são as suas
observações em relação às tendências e abordagens por parte das
entidades reguladoras de apostas?
Arthur Stadler: Vemos três
abordagens diferentes de regula-

mentos para permitir eventos de
esports como eventos nos quais
as apostas podem ser aceites.

Além disso, vemos que muitos
desafios com apostas "comuns"
nos resultados de qualquer outro
evento "comum" já são abordados
na maioria dos regulamentos, o que
torna a adaptação dos esports uma
tarefa simples para os reguladores.
A primeira abordagem é tratar os
eventos de esports de maneira
muito semelhante a qualquer
outro desporto. Esta pode ser a
abordagem mais óbvia, também à
luz do princípio constitucional da
igualdade, estabelecido em todas
as jurisdições da Europa e na
Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia. Porquê tratar
o golfe como desporto e não a
eFórmula1? Independentemente
de apostar em tais eventos, consideramos que a maioria dos títulos
de esports deve ser qualificada e
reconhecida como desporto,
devido à tensão corporal que
também permitiria a concessão
de subsídios aos atletas. Reino
Unido e Malta parecem seguir
este caminho.
A segunda abordagem é feita nos
casos em que um legislador não é
capaz de ou não quer reconhecer
amplamente os esports como
desporto. Discutindo sobre a
natureza dos eventos competitivos e com um certo nível de

desempenho físico (offline ou
online), o regulador de apostas
pode abrir caminho para permitir
apostas no resultado de todos os
eventos em que os jogadores
competem entre si (seja no mundo
offline ou por meios eletrónicos).
Embora todos os eventos (online e
offline) possam ser aceites para
apostar, a manipulação de eventos,
o abuso e o crime devem ser
definitivamente mantidos fora de
qualquer aposta.

Independentemente de qualquer
classificação como desporto ou
como evento competitivo, as
apostas em eventos de esports já
são permitidas sob esse chapéu de
'apostas em quaisquer outros
eventos' em muitas jurisdições.
A terceira abordagem é a mais
frequente até agora: em algumas
jurisdições, as apostas podem ser
feitas não apenas em eventos
desportivos ou em eventos em
que os jogadores competem entre
si, mas em qualquer evento. Por
exemplo, apostas com as perguntas: “Vai chover ou nevar na noite
de Ano Novo?” Ou “Que cor de
chapéu a rainha escolherá para
uma determinada celebração”?
Essa abordagem já está em vigor em
muitas jurisdições (por exemplo
no Reino Unido, Malta ou Áustria).
Independentemente de qualquer
classificação como desporto ou como
evento competitivo, as apostas em
eventos de esports já são permitidas
sob esse chapéu de 'apostas em
quaisquer outros eventos'.

Pessoalmente, duvido que um
participante de eTennis ou eFórmula1 faça menos esforço físico do que
um participante do golfe offline,
por exemplo.
APAJO: Tendo em conta a atual
situação excecional vivida, onde
não há tempo para longas deliberações regulatórias, o que recomendaria para integrar rapidamente
os esports na Lei dos jogos?
Arthur Stadler: Mencionei as três
abordagens diferentes. Quando se
trata de uma rápida implantação,
a primeira abordagem através do
reconhecimento como desporto pode
ser - na minha humilde opinião - a
maneira mais onerosa para um
regulador. Obriga a navegar por
uma discussão demorada em
público e a nível parlamentar,
independentemente de desempenho e a tensão corporal de um
participante de esports serem tão
elevados quanto num evento do
'mundo real'. Pessoalmente, duvido
que um participante de eTennis ou
eFórmula1 faça menos esforço
físico do que um participante do
golfe offline, por exemplo. Mas,
embora se possa tentar cumprir
as obrigações constitucionais de
igualdade, benefícios fiscais ou
subsídios de atletas para um ou
outro desporto tradicional ainda
podem ser mais importantes na
política diária.
Dito o anterior, a segunda ou
terceira abordagem que mencionei podem resolver esse problema

regulatório, independentemente
de os esports serem reconhecidos
como desporto ou não. Os
eventos de esports são, na maioria dos casos, eventos definitivamente competitivos, onde os
jogadores concorrem entre si.
Além disso, a maneira alternativa
de permitir 'apostas em quaisquer
outros eventos' eliminaria até essa
questão. Na minha opinião, uma
aposta num evento de esports
deve ser explicitamente classificada como uma aposta legítima.
Todas as outras obrigações legais
essenciais para o operador de
apostas se aplicam, em qualquer
caso.
APAJO: Muito obrigado por trazer
este tópico do dia aos nossos
seguidores. Este ano pode vir a
tornar-se o ano dos esports, por
isso esperamos poder falar em
breve novamente.
Urim Bajrami: Obrigado, Annie,
por nos receber. Estamos contentes por poder atualizá-los sobre
esta correria de desenvolvimentos atualmente em movimento.
Arthur Stadler: Muito obrigado.
Foi um prazer! Esperamos falar
convosco novamente em breve!
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Regulamentação na U.E.

Dra. Ekaterina Hartmann - EGBA
Nesta edição, com a Associação Europeia de Jogos e Apostas, EGBA, sobre as
oportunidades e desafios futuros no âmbito dos novos regulamentos da UE.
Desde o inverno passado, a
APAJO participa ativamente nas
reuniões semestrais das associações nacionais de jogos de fortuna e azar online organizadas pela
Associação Europeia de Jogos e
Apostas, EGBA. O fórum funciona
como um grupo de reflexão sobre
como melhorar os quadros
regulatórios e alinhá-los, de forma
concertada, ao nível da UE. Para
esta edição, tivemos a oportunidade de conversar com a Dra.
Ekaterina Hartmann, Diretora de
Assuntos Jurídicos e Regulatórios
da EGBA. Ela fala connosco sobre
a Agenda Digital da UE e como
pode ter um impacto nas leis
associadas ao jogo online, mas
também sobre a visão que tem
relativamente ao futuro do setor.

coesão para o setor na UE. O jogo
online não é como o jogo de base
territorial. É um setor de e-commerce no qual a existência de
regras comuns entre os Estados-Membros é fundamental para a
melhor proteção possível dos
consumidores.
Por isso, lançámos o primeiro
Código de Conduta sobre a publicidade pan-europeu para o setor.
Como sabe, a publicidade é um
tópico particularmente delicado no
momento, com muitas restrições
em diferentes Estados-Membros
que, infelizmente, nem sempre são
viáveis na prática ou conducentes a

APAJO: Kathi, na declaração de
missão da EGBA lê-se que está
particularmente focada em prever as
tendências no ambiente dos jogos de
fortuna e azar online, promovendo um
nível elevado e consistente de
proteção ao consumidor em toda a
Europa. Como é que isso se traduz
no seu trabalho diário.
EGBA: A visão da EGBA esteve
sempre focada no máximo de

Dra. Ekaterina Hartmann

uma boa taxa de canalização. O
nosso objetivo é recolher as
melhores práticas de uma maneira
muito pragmática, mas também
abordar questões que não são
suficientemente debatidas no
momento, como o da publicidade
nas redes sociais.
Estamos ainda a trabalhar no
primeiro código de conduta
sobre o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), um
instrumento essencial recomendado pelo próprio regulamento. É
um código bastante relevante
para os operadores e ao qual eles
devem considerar aderir, pois a
adesão a um Código de Conduta
da Indústria aprovado pode
ajudar a mitigar possíveis multas
se uma violação das regras de
privacidade for identificada. O
nosso objetivo é ter o código
aprovado pela Comissão Europeia
e pela Autoridade Europeia para a
Proteção de Dados.
Além disso, a EGBA tem estado
particularmente ativa na primeira
iniciativa de padronização, que é
conduzida pelo Comité Europeu
de Estandardização (CEN) sobre o
tema de relatar obrigações às
autoridades nacionais de jogos de
fortuna e azar. O padrão é uma
ferramenta de relatório para as
autoridades reguladoras do jogo,
facilitando o fluxo de informações
dos operadores e fornecedores
para as autoridades, sem impor
nenhuma obrigação de requisitos
adicionais no relatório. Os Estados-Membros podem optar por tornar
a norma obrigatória no seu

próprio quadro jurídico para jogos
de fortuna e azar, mas não são
obrigados a fazê-lo. O padrão
apoiará objetivos de políticas
públicas, como a proteção de
jogadores, a prevenção de dependências e a proteção de menores,
através de uma supervisão mais
eficaz. Esperamos uma finalização
dessa iniciativa muito em breve.
Por último, mas não menos importante, a EGBA também lidera o
combate a conteúdos que infringem direitos autorais online,
fazendo parte de um memorando de
entendimento liderado pela Comissão Europeia. Os primeiros resultados já alcançados foram positivos.

A Lei de Serviços Digitais continua
a ser uma peça prioritária da
legislação que afetará não apenas
as plataformas, mas conterá vários
elementos relevantes para todos os
setores online. O dossiê com maior
impacto sobre os operadores
provavelmente será a revisão da
legislação contra a lavagem de
capitais. Existe um amplo consenso
de que o modelo atual não está a
funcionar e é necessário tomar
medidas urgentemente, dados os
vários escândalos financeiros nos
últimos anos. A Comissão está a
trabalhar num plano de ação sobre
como lidar com essa revisão num
curto prazo de tempo.
APAJO: Quais são os desafios
atuais que a indústria de jogos de

azar online enfrenta no nível da
UE, mas também em toda a
Europa?
EGBA: Infelizmente, a crise da
COVID-19 provocou reveses no
calendário das iniciativas regulatórias previstas. No entanto, as
instituições europeias adaptaram-se surpreendentemente rápido
ao novo modelo de trabalho, e o
progresso nos dossiês continua.
Portanto, a Lei de Serviços
Digitais continua a ser uma peça
prioritária da legislação que
afetará não apenas as plataformas, mas conterá vários elementos relevantes para todos os
setores online, incluindo o nosso
setor, como procedimentos de
notificação e retirada.
A inteligência artificial é outro
tópico importante no momento,
que pode ter implicações inesperadamente grandes no setor,
principalmente porque todos os
principais operadores de jogos
consideram o uso da AI, e muitos
já desenvolvem ferramentas e
recursos. Regras especiais sobre
a AI, que processam dados de
saúde, podem ser muito impactantes, dependendo da redação
do texto final.
No entanto, o dossiê com maior
impacto sobre os operadores
provavelmente será a revisão da
legislação contra a lavagem de
capitais. Existe um amplo consenso de que o modelo atual não está
a funcionar e é necessário tomar
medidas urgentemente, dados os
vários escândalos financeiros nos

últimos anos. A Comissão está a
trabalhar num plano de ação
sobre como lidar com essa revisão
num curto prazo de tempo.
Finalmente, a privacidade eletrónica
é um dossiê para o qual o consenso
entre as instituições europeias tem
sido lento. Mas nós, como setor
digital, somos imediatamente
afetados por ela, e o risco de não
haver alinhamento do texto com as
regras do Regulamento Geral de
Proteção de Dados pode ser sério.

Na vida real para os operadores
dessas iniciativas será sentido
daqui a dois a três anos, quando as
mudanças precisarão de ser
implementadas.
APAJO: Qual considera ser o
cronograma realista para todas
essas atividades que mostram
impactos possíveis ou mesmo
concretos nas regulamentações
sobre os jogos de fortuna e azar?
EGBA: Comecemos por dizer que
não está totalmente claro de que
forma a Covid-19 afetará os prazos
previstos. Espera-se que o trabalho de redação contra a lavagem
de capitais termine este ano e uma
nova proposta seja apresentada
pela CE até ao final de 2020. O
trabalho no dossiê da AI continuará da mesma forma com o quarto
trimestre de 2020 a ter agendado
o acompanhamento legislativo do
Livro Branco da Comissão sobre
AI, votação no Parlamento Europeu

sobre relatórios de AI e proposta da
Comissão para uma revisão do
Plano Coordenado.

to aos dispositivos móveis. Quais
são as outras tendências que
observa?

Espera-se em breve uma avaliação
de impacto para a Lei de Serviços
Digitais e uma consulta sobre a
revisão da diretiva de comércio
eletrónico, embora a publicação
de nova legislação possa ser
adiada para o primeiro trimestre
de 2021 em vez do quarto trimestre de 2020.

EGBA: Na Europa, assistimos a
uma consolidação em torno das
apostas desportivas sendo o
produto mais popular. Segundo a
H2 Gambling, atualmente representam 42,5% da participação do
mercado online na Europa e isso
parece ter-se estabilizado nos
últimos anos. O mercado europeu
de jogos de fortuna e azar continua a crescer, tanto offline quanto
online, e agora vale € 96 mil
milhões por ano. Mas as previsões
de receita para este ano provavelmente diminuirão devido ao
cancelamento de eventos desportivos. Atualmente, a participação
no mercado online é de 23%, mas
continua a crescer além de, e não à
custa, do mercado offline. O online
está a registar taxas de crescimento mais rápidas do que o offline e
esperamos que isso continue. O
online deve atingir 25% do mercado no próximo ano. Atualmente, os
membros da EGBA têm 16,5
milhões de clientes, e esse número
aumentou consistentemente ao
longo dos anos.

Estes cronogramas mencionados
geralmente significam em termos
práticos que o impacto na vida real
para os operadores dessas iniciativas será sentido daqui a dois a três
anos, quando as mudanças precisarão de ser implementadas.

Este ano, o uso de dispositivos
móveis pode equiparar-se ao
desktop, e no próximo ano pode até
superá-lo pela primeira vez. Mas
esperaríamos que o crescimento
dos smartphones chegasse a um
patamar daqui a alguns anos,
porque muitos clientes existentes
ainda preferem o desktop pelos
seus aspetos práticos. Por exemplo, alguns clientes acham o
desktop mais fácil para comparar
ofertas de operadores e para ver
eventos desportivos ao vivo.
APAJO: O mercado de jogos de
fortuna e azar online continua a
prosperar em ritmo acelerado.
Particularmente no que diz respei-

Este ano, o uso de dispositivos
móveis pode equiparar-se ao
desktop, e no próximo ano pode
até superá-lo pela primeira vez.
Mas esperaríamos que o crescimento dos smartphones chegasse
a um patamar daqui a alguns anos,
porque muitos clientes existentes
ainda preferem o desktop pelos
seus aspetos práticos. Por exem-

plo, alguns clientes acham o
desktop mais fácil para comparar
ofertas de operadores e para ver
eventos desportivos ao vivo.

A minha suposição não é a de que
teremos um regulamento completo
a nível da UE daqui a cinco anos,
mas que a UE intervirá primeiro ao
nível da coordenação e, posteriormente, na regulação comum. Além
disso, privacidade e direitos do
consumidor são tópicos sobre os
quais a CE pressiona para que se
faça mais. Pessoalmente, vejo
muita necessidade de salvaguardar
os direitos dos consumidores. Os
jogadores não devem ter níveis
mais baixos de proteção apenas
porque residem num determinado
Estado-Membro e não noutro.
APAJO: Última pergunta: Nos
últimos três a cinco anos assistimos a mudanças significativas,
desde a maneira como os reguladores sugerem regras até à forma
como os clientes jogam ou são
protegidos. Penso nas possibilidades da identificação dos clientes,
na prevenção precoce de dependências com a ajuda do software
de AI, por exemplo. Como será o
mercado de jogos online, digamos,
daqui a cinco a dez anos? Qual é a
sua visão do futuro?
EGBA: Essa é uma pergunta difícil
de responder mesmo sobre como
será daqui a um ano, mas vejo
muito potencial para a indústria.
Claramente a sustentabilidade

será fundamental para o desenvolvimento e a sobrevivência do
setor. A pressão regulatória e
pública sobre o setor chegou para
ficar e não se tornará menor, mas
antes ainda mais intensa. Somente os operadores que estão
dispostos a adotar a regulamentação e aceitam que o setor precisa
de assumir sua responsabilidade
na sociedade em geral poderão
prosperar. Penso que haverá cada
vez menos oportunidades para
operadores de pequena escala
que não podem ou não estão
dispostos a investir em compliance e sustentabilidade.
Obviamente, isso terá um custo
direto para os operadores. O
cumprimento das regras custa
muito dinheiro, e certas oportunidades e práticas que atualmente
ainda são legítimas podem não o
ser mais no futuro. Felizmente, é
aqui que os desenvolvimentos
tecnológicos entram em cena. Os
custos podem ser reduzidos com
uma identificação digital mais
eficiente. A AI pode ajudar a
fornecer medidas precoces e
dedicadas de proteção ao consumidor que permitirão uma
prevenção muito melhor e
direcionada do comportamento
problemático do jogo. Isso é
importante para garantir que os
jogadores vulneráveis obtenham
ajuda a um tempo muito cedo,
mas também responderá às vozes
críticas dos políticos e da comunicação social, quando reagem a
histórias individuais em termos
emocionais.

Ao nível regulatório, já vemos que
o relacionamento entre reguladores e operadores está a evoluir
para um estado mais maduro.
Ambos têm interesse em garantir
que o mercado funcione adequadamente, e não querem ver cair as
taxas de canalização. Ao mesmo
tempo, as autoridades têm um
papel importante para garantir
que os titulares de licenças
cumprem os regulamentos e
assumem um papel cada vez mais
ativo nessa área.
No entanto, certos aspetos, como
o desenvolvimento de novos
produtos, bónus, etc., são regulamentados de maneira muito
rigorosa e apenas levam a uma
oferta regulamentada pouco
atraente que afeta negativamente
as taxas de canalização. Espero
que mais reguladores analisem as
realidades da procura por parte
dos clientes, a fim de evitar que
eles estejam à deriva no mercado
negro que traz consigo muitos
riscos. Somente uma oferta
competitiva garante um alto grau
de canalização.
Por último, mas não menos importante, penso que é inevitável que
a UE se envolva cada vez mais no
setor. Já o vemos com a regulação
horizontal como a LBC que nos
interessa
diretamente,
mas
também com a digitalização contínua de nossa economia (e a
crescente intenção da UE de
regular a digitalização), a lógica
de ignorar setores como o nosso
com base no argumento de que os

países individuais estão melhor
posicionados para regular, soa
cada vez mais oca.
A minha suposição não é a de que
teremos um regulamento completo a nível da UE daqui a cinco
anos, mas que a UE intervirá
primeiro ao nível da coordenação
e, posteriormente, na regulação
comum. Além disso, privacidade e
direitos do consumidor são
tópicos sobre os quais a CE
pressiona para que se faça mais.
Pessoalmente, vejo muita necessidade de salvaguardar os direitos
dos consumidores. Os jogadores
não devem ter níveis mais baixos
de proteção apenas porque residem
num determinado Estado-Membro
e não noutro.
APAJO: Muito obrigado pela sua
perceção e o seu tempo, Kathi.
EGBA: Obrigado, Annie, pela
oportunidade de compartilhar os
nossos pontos de vista convosco.
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Serviços financeiros digitais
Florian Lottmann - Managing Partner da Bernstein Group
Trabalhando na área dos serviços financeiros e digitais durante mais de vinte
anos, Florian tornou-se um perito de referência no que respeita aos
pagamentos. A APAJO falou com ele sobre as recentes iniciativas da UE, as
oportunidades e desafios da era dos pagamentos digitais e se ainda compra
ocasionalmente com dinheiro vivo.

APAJO: Florian, como alguém
que segue as inovações do sector
dos pagamentos há vários anos,
qual a maior mudança que regista
nos últimos dois a cinco anos?
Florian Lottmann: Tremendas
mudanças foram impulsionadas
pela tecnologia, pela regulação e
pela mudança no comportamento
dos consumidores. Alguns até
poderão dizer que os clientes
enfrentam mais mudanças do que
as que pretendiam. A mais
proeminente, – deixando de lado a
cripto – continua, no entanto, a
ser a entrada das grandes tecnológicas1, beneficiando de uma
base de clientes alargada e do seu
potencial para o lock-in das plataformas.
APAJO: Colocando de lado o
facto de podermos pagar hoje na
internet sem o envolvimento de
um banco, p. ex. via carteiras
digitais como o PayPal, quais são
os desafios chave no que respeita
aos pagamentos na internet?
1 Editor: FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google)

Florian Lottmann: Se perguntar
ao BCE ou à Comissão Europeia,
ao Trésor ou ao Bundesbank, será
a Soberania Europeia.
A Comissão está atualmente a
redigir a Estratégia para os Pagamentos de Retalho, com publicação para final deste ano, visando
uma solução de pagamentos
pan-Europeia, e potencialmente

Florian Lottmann

para que os campeões de pagamentos à escala europeia se
tornem globalmente competitivos.
Isto é clara- e explicitamente um
esforço politico e regulatório para
reduzir a dependência de players
globais como os esquemas de
cartões internacionais, emissores
de “moedas estáveis” globais e
outras grandes tecnológicas.
APAJO: Que efeitos teve a pandemia nos pagamentos? Apenas que
mais pessoas encomendam e
pagam online devido às restrições?
Florian Lottmann: #fiqueemcasa
teve certamente um imenso
efeito. Os esquemas de cartões
registam aumentos significativos
nas transações de cartão-não-presente (CNP). Ao mesmo
tempo, os regulamentos estão a
ser aplicados de uma forma mais
flexível nos pontos de venda, e é aí
que a Covid atua como catalisadora para pagamentos contactless.
Com cada vez menos lojas a
aceitar cash, o seu uso diminui, e
será interessante observar se
essa tendência veio para ficar.
APAJO: Que efeitos teve a pandemia nos pagamentos? Apenas que
mais pessoas encomendam e
pagam online devido às restrições?
Florian Lottmann: Devo admitir
que já nem uso uma carteira real
física. Apenas um porta-cartões e
algumas moedas nos bolsos para
o café e pequenos gastos.
APAJO: Assistimos agora à transposição para a Lei nacional da 4º

Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais sendo logo
seguida pela 5ª Diretiva e, agora, a
CE discute a introdução de um
regulamento em vez de uma
diretiva. Como se justifica isto?

O setor do jogo deve olhar atentamente para o Plano de Ação que
acabou de ser publicado juntamente com a consulta às partes
interessadas aberta até o final de
julho e, é claro, para as propostas
legislativas subsequentes esperadas no início de 2021.
Florian Lottmann: No verão passado, a Comissão publicou um relatório “sobre a avaliação de alegados
casos recentes de branqueamento
de capitais que envolvem instituições de crédito da UE”, um
post-mortem dos muitos incidentes
nos últimos anos. Pense por exemplo Danske Bank, ou Swedbank. O
relatório encontrou deficiências
significativas respeitando quer à
implementação das regras pelas
instituições quer a sua execução
pelas entidades competentes. Isto
levará a um “livro de regra única”,
potencialmente mesmo um regulamento, e a uma Unidade de Intelligence Financeira da UE. O setor do
jogo deve olhar atentamente para o
Plano de Ação que acabou de ser
publicado juntamente com a
consulta às partes interessadas
aberta até o final de julho e, é claro,
para as propostas legislativas
subsequentes esperadas no início
de 2021.

Veremos os reguladores reafirmarem o controle sobre o setor de
pagamentos, o que pode significar
uma abordagem menos global,
muito mais focada na autonomia e,
consequentemente, mais voltada
para dentro.
APAJO: Uma última pergunta:
Como será o mercado dos pagamentos online, digamos daqui a
cinco ou dez anos? Qual a sua
visão do futuro?
Florian Lottmann: Até onde vão
as visões na política e na regulação, penso que veremos os reguladores reafirmarem o controle
sobre o setor de pagamentos, o
que pode significar uma abordagem menos global, mais focada na
autonomia e, consequentemente,
mais voltada para dentro. Ao
mesmo tempo, os estados, ou
antes as instituições da UE, irão
eventualmente lançar as suas
próprias moedas digitais, tendo
sofrido o recente choque da Libra.
APAJO: Florian, foi um prazer
falar consigo hoje. A transformação ocorre numa janela temporal
tão curta que espero falar consigo
em breve, de novo, sobre este
interessantíssimo tópico.
Florian Lottmann:
Obrigado
Annie. Sempre ao dispor.
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APAJO TopicTalk:

A Play Fair Code
Günter Kaltenbrunner e Severin Moritzer
Associação para a Proteção da Integridade no Desporto
Hoje com a Associação para a Proteção da Integridade no Desporto, ou abreviando,
‘PlayFairCode’. Falámos com o seu presidente, Günter Kaltenbrunner, ex-jogador
de futebol na seleção nacional austríaca e presidente do SK Rapid Wien, e também
com o director executivo desde a fundação em 2012, Dr. Severin Moritzer.
APAJO: Severin, porquê esta
associação? Pode falar-nos um
pouco mais sobe a razão subjacente a esta parceria e porque não
tratar o tópico através de uma
estrutura já existente, como o
Comité Olímpico ou outras federações desportivas?

PFC: A Play Fair Code foi fundada
em 2012 por iniciativa do ministro
austríaco do desporto, da Associação Austríaca de Futebol (AFA) e
da Liga Austríaca de Futebol
legalmente designada "Associação Para a Integridade no Desporto” e operando sob a marca “Play
Fair Code”.
Nessa altura, a decisão foi tomada
deliberadamente para permitir à
nova organização – e isto é crucial para
o trabalho – permanecer independente e, no entanto, permite a
tantos stakeholders quanto possível estarem ligados sob a forma
de membros. Hoje, a rede de
parceiros também inclui as ligas e
federações de handebol, hockey

no gelo, basquetebol, ténis e ski
para além da NOC austríaca, a
Organização Federal Desportiva
"Sport Austria", diversos operadores de apostas licenciados e
também alguns patrocinadores e
outros apoiantes.

A manipulação e a fraude de
apostas não afetam apenas um
único campo ou uma única associação. Esse flagelo afeta o desporto,
mesmo a sociedade como um todo.
O modelo austríaco provou ser
apropriado e útil.

O facto de oferecermos um tipo de
interface para desportos, indústria,

Severin Moritzer

Günter Kaltenbrunner

negócios e média torna o nosso
trabalho transparente para todos.
A manipulação e a fraude de
apostas não afetam apenas um
único campo ou uma única
associação. Esse flagelo afeta o
desporto, mesmo a sociedade
como um todo. O modelo austríaco provou ser apropriado e útil.
APAJO: Günter, conhece o futebol
austríaco melhor do que a maioria.
Teve uma carreira impressionante
como atleta internacional ativo,
mas também na administração do
futebol. O que o motivoua apoiar
esta iniciativa?
PFC: Se alguém decidir fazer do
desporto uma parte importante e
significativa da sua vida pessoal,
além de talento e muita ambição,
uma coisa é par ticularmente
impor tante e é o amor pelo
desporto. Se o que alguém ama,
está ameaçado nos seus valores
fundamentais e na sua existência,
então deve enfrentar isso e agir.
Não havia necessidade de persuadir-me a assumir a presidência
desta importante iniciativa. Hoje,
posso dizer com orgulho que
alcançámos um grande desenvolvimento nos últimos anos e que a
Play Fair Code se tornou uma parte
essencial do desporto austríaco.
APAJO: Severin, quais foram os
maiores sucessos destes últimos
oito anos e quais os maiores
desafios?
PFC: A Play Fair Code não tinha
nem dois anos quando estivemos

prestes a enfrentar o nosso maior
desafio: o escândalo de apostas
envolvendo os profissionais austríacos de futebol Dominique Taboga
e Sanel Kuljic abalou o desporto
austríaco na época. No entanto,
crescemos para enfrentar esse desafio
e, como Günter disse recentemente num artigo para a TI Alemanha,
esse escândalo até nos ajudou na
perceção pública da Play Fair Code.

Realizámos cerca de 600
workshops de prevenção com mais
de 16.000 participantes nos últimos
anos. Quase todas as federações
desportivas austríacas seguiram as
nossas recomendações para alterar
os seus regulamentos incluindo
disposições de integridade sobre
manipulação, apostas desportivas
e relatórios obrigatorios.
O sucesso mais importante é
bastante difícil de medir, a saber,
que existe agora uma ampla e
robusta consciência dos perigos e
riscos da manipulação de resultados e apostas na Áustria e que
temos hoje relativamente poucos
casos de fraude. Para esse fim,
realizámos
cerca
de
600
workshops de prevenção com
mais de 16.000 participantes nos
últimos anos.
Quase todas as federações desportivas austríacas seguiram as nossas
recomendações para alterar os
seus regulamentos incluindo
disposições de integridade sobre

manipulação, apostas desportivas
e relatórios obrigatórios.
Também transmitimos a nossa
experiência em vários outros
canais e grupos-alvo, como a
academia, em cooperação com a
Deutsche Sporthochschule Köln e a
Donauuniversität Krems. Além
disso, a Play Fair Code deixou a sua
marca internacionalmente.
Estamos regularmente envolvidos
em projetos Erasmus+ como parceiros especializados, mas também
somos convidados para conferências, simpósios e outros eventos
relevantes. Penso que a confiança e
a cooperação com grandes organizações como o COI ou a UEFA
enfatizam esta perceção.
APAJO: Severin, vejo que está
muito bem relacionado internacionalmente, viaja muito e representa
a Play Fair Code em muitos eventos.
Quão importante é o trabalho
internacional para sua associação
e para a integridade desportiva
em geral?
PFC: É claro que a perceção
internacional e o reconhecimento
da Play Fair Code são importantes
para a associação, pois fortalecem a nossa rede, promovem o
intercâmbio
profissional
etc.
No entanto, o mais importante é o
objetivo comum que compartilhamos com os nossos parceiros
internacionais e que prosseguimos juntos. Estamos todos
comprometidos com o desporto

limpo, sem manipulação ou
fraude. E como todos sabemos,
juntos somos mais fortes que
cada um sozinho.

Percebemos então que a crise da
COVID havia levado a um aumento
significativo no risco internacional
de manipulação de resultados e
apostas e tomámos medidas
imediatas. Antes do recomeço do
campeonato, visitámos todas as
equipas da 2ª Liga Austríaca em
pouco tempo e sensibilizámo-las
para os riscos e perigos com um
formato de workshop especialmente adaptado.

APAJO: Günter, este ano, o confinamento da Covid criou uma
situação única no seu gênero.
Quais foram suas experiências
nos últimos meses e como
apoiou o desporto austríaco
nesse período?
PFC: Felizmente, nenhum de nós
foi diretamente afetado pela
Covid, e pode dizer-se que a
Áustria como um todo foi
muito menos afetada do que
outros países em termos de casos
e número de mortes. As consequências económicas, no entanto,
também são graves na Áustria, e o
desporto sofre muito com essa
situação. Tentamos apoiar os
nossos parceiros de várias maneiras, seja fornecendo recursos
humanos, seja também através de
trocas informais regulares.

Percebemos então que a crise da
COVID havia levado a um aumento
significativo no risco internacional
de manipulação de resultados e
apostas e tomámos medidas
imediatas. Antes do recomeço do
campeonato, visitámos todas as
equipas da 2ª Liga Austríaca em
pouco tempo e sensibilizámo-las
para os riscos e perigos com um
formato de workshop especialmente adaptado.
APAJO: E qual é sua visão do
período pós-Covid?
PFC: De uma perspetiva internacional, não se pode falar de um
"depois" neste momento. Mesmo
na Áustria, ainda existem várias
limitações e restrições. Além das
ligas profissionais de futebol e
ténis profissional, praticamente
não há desporto que tenha
retomado a competição recentemente. Estamos empolgados para
ver quando e sob quais condições,
por exemplo, handebol, basquete
e hóquei no gelo, poderão começar novas épocas de campeonato.
Esta é provavelmente a mais
urgente de todas as perguntas
para os nossos membros neste
momento.
APAJO: Última questão para
ambos: Play Fair Code daqui a
cinco anos. Qual a vossa visão
dessa jornada?
PFC: Assinando a convenção do
Conselho da Europa contra a
fraude da manipulação de resultados e apostas a Áustria deu o
pontapé inicial formal e estabele-

ceu uma base sólida para uma
plataforma nacional.
Aqui estamos numa estreita troca
e coordenação regular com o
ministro responsável, pois a Play
Fair Code já cumpre grande parte
dos critérios dessa futura plataforma nacional. O próximo passo
lógico seria, portanto, integrar
essa plataforma diretamente na
Play Fair Code ou coordená-la.
Isso certamente levaria a nossa
organização ao próximo nível.

Assinando a convenção do Conselho
da Europa contra a fraude da
manipulação de resultados e
apostas, a Áustria deu o pontapé
formal e estabeleceu uma base
sólida para uma plataforma
nacional. Estamos numa estreita
troca e coordenação regular com o
ministro responsável, pois a Play
Fair Code já cumpre grande parte
dos critérios dessa futura
plataforma nacional. O próximo
passo lógico seria, portanto,
integrar essa plataforma
diretamente na Play Fair Code ou
coordená-la. Isso certamente
levaria a nossa organização ao
próximo nível.
Além disso, é claro, estamos
constantemente a esforçar-nos
para expandir a nossa rede ainda
mais e, em particular, para ganhar
outras associações desportivas
como membros da Play Fair Code,
cujos clubes, atletas e responsá-

veis podemos formar e sensibilizar. O instrumento mais importante no combate à fraude de manipulação de resultados e apostas é
e continua a ser o trabalho de
prevenção. E isso nunca acaba.
APAJO: Muito, muito obrigado a
ambos.
PFC: Obrigado nós, Annie, por
nos ter dado a oportunidade de
apresentarmos o nosso trabalho.
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Inteligência artificial e o jogo responsável
Jesper Eliasson - Diretor de Desenvolvimento de Negócios da PAF
Nesta edição falámos com ele sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) e
como ela pode criar valor no negócio regulamentado dos jogos online.

APAJO: Jesper, conhecemo-nos
num debate sobre inteligência
artificial e machine learning, onde
falou sobre a forma como as
tecnologias de IA podem ser
usadas na indústria. Por exemplo,
entrou no mercado suíço em
parceria com a Grand Casino
Luzern, e agora a Mycasino.ch já é
claramente líder de mercado. Qual
é a sua opinião sobre IA?
Jesper: A PAF foi uma das primeiras pioneiras no jogo pela Internet
em 1999. Operamos apenas em
mercados regulamentados, como
a Finlândia, Suécia, Estónia,
Letónia, Espanha e, como mencionou, na Suíça desde 2019. A IA
não tem tido grande presença nos
jogos de fortuna e azar, mesmo na
PAF. Mas, por exemplo, se olharmos para a Netflix ou outras lojas
online com grandes quantidades
de produtos, a IA claramente
orienta os consumidores a fazer
escolhas preferenciais com muito
mais facilidade e rapidez. Simplesmente facilita a jornada do
cliente. E uma área específica em
que as empresas e reguladores de
jogos de fortuna e azar podem
beneficiar da IA é a do Jogo
Responsável.

APAJO: Quais são as principais
vantagens da IA e quais podem ser
as suas desvantagens?
Jesper: No negócio de jogo
regulamentado, todas os operadores desejam uma alta taxa de
canalização, o mais próximo
possível de 100%. Uma maneira

Jesper Eliasson

de os reguladores combaterem o
mercado ilegal de jogos de azar é
permitir que os operadores forneçam a melhor qualidade em
termos de jogos e de métodos de
pagamento. Nesse caso, não
haverá grande motivo para os
clientes procurarem outras ofertas
ilegais.
Como o jogo é prejudicial para
uma parte da população, precisamos de ter um sistema robusto de
Jogo Responsável. Nesse contexto, a IA pode desempenhar um
papel importante para reduzir os
riscos do vício em jogos de azar.
Um bom exemplo aqui é a Suíça,
onde todas os operadores
compartilham os seus dados com
o regulador, que é a base para
começar a desenvolver operações
de cross-over RG-AI.
APAJO: Como todos sabemos
que os dados só podem ser protegidos até um certo grau, acha que
podemos lidar com eles na sua
maioria ou serão eles que logo nos
controlarão?
Jesper: Não vejo problema nisso.
Os clientes estão acostumados a
negociar diariamente.
Se o conteúdo é atraente, eles
aceitam-no. Hoje, os bancos de
dados mundiais de vários serviços
já sabem muito mais sobre o
nosso comportamento do que nós.
Temos leis que informam como os
dados podem ser usados, o que
também protege o utilizador. No
jogo pela internet, temos pré- e
pós-regulamentação. Se estiver

num mercado regulamentado como
operador, deve ver como natural
compartilhar os dados com o
regulador e desenvolver a IA para
evitar os efeitos negativos do jogo
e adotar o entretenimento para as
massas.
APAJO: Com o aproximar das
novas tecnologias de transações
de dados, por exemplo 5G, IA ou
RA registarão um crescimento
mais rápido. Quais são seus
pensamentos sobre isso?
Jesper: Essas tecnologias irão
apenas adicionar fontes mais
exatas às quais recorrer quando
alguém estiver à caça de uma
melhor experiência para os seus
clientes.
APAJO: Agora, a Comissão Europeia
(CE) também está ciente de que a
IA já está a acontecer e publicou
um Livro Branco sobre IA em
fevereiro deste ano. O que esperaria da CE para facilitar o uso
adicional da IA?
Jesper: O Livro Branco destaca
que “a Europa pode combinar os
seus pontos fortes tecnológicos e
industriais com uma infraestrutura digital de alta qualidade e uma
estrutura regulatória baseada nos
seus valores fundamentais para
se tornar um líder global em
inovação na economia de dados e
nas suas aplicações”. Como todos
os países europeus implementam
as suas próprias leis sobre jogos
de azar, acho que isso fornecerá
ao regulador específico do país
uma ferramenta para aumentar a

segurança do jogo, sem prejudicar o produto por meio de várias
limitações que apenas levam os
clientes a ofertas ilegais.
APAJO: Última pergunta: como
será o mercado de jogos online,
digamos, daqui a cinco a dez
anos? Qual é a sua visão do
futuro?
Jesper: Eu prevejo que os reguladores e operadores em toda a UE
tenham aprendido muito com os
primeiros anos de regulamentação e que os processos inteligentes tenham evoluído usando a IA
para lidar com RG, AML ou KYC
com mais eficiência. Os operadores poderão concentrar-se na
venda de uma experiência emocionante de jogo, de maneira segura
e com custos mais baixos em
comparação com as rotinas ainda
manuais de hoje. A coisa mais
importante para qualquer operador ou investidor é a previsibilidade
e a igualdade de condições entre
os concorrentes.
APAJO: Muito obrigado por essa
visão muito informativa. Espero
recebê-lo em breve novamente
para uma nova troca de ideias.
Jesper: Muito obrigado, Anne-Marie, por receber-me aqui.
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Novos produtos - novas tecnologias
Thinus Visser - Consultor de jogo online
Thinus Visser é um consultor de jogo online com 20 anos de experiência e
enfoque na integração de produtos. Conversámos sobre oportunidades e
desafios no que toca ao alargamento da oferta, do ponto de vista tecnológico
e regulatório.
APAJO: Thinus, tem trabalhado
com o setor do jogo online na
África do Sul, Reino Unido e
Guernsey; mais recentemente,
com a DaubAlderney, onde
assumiu o cargo de Diretor de
Produtos. No mundo online, muito
impulsionado pela tecnologia,
vemos novos produtos surgir a um
passo rápido. Quais foram os
produtos mais recentes lançados
no mercado do jogo online?
TV: A esse respeito, ocorrem-me
os seguintes dois tipos de produtos: (a) tecnologias focadas na
proteção dos consumidores e
monitorização, e (b) tecnologias
que reforçam o valor do entretenimento para o consumidor, mais
especificamente
live
dealer
games por exemplo, ou e-sports,
que registaram um grande
aumento de popularidade desde
2016, embora principalmente nos
EUA.
APAJO: E quais são os principais
desafios quando se trata de
integrar esses produtos num
alinhamento standard?

TV: Continuando a partir dos dois
tipos de produtos mencionados
antes, (a) é necessário conseguir
uma solução eficaz em termos de
custos, individual ou de solução
‘one-stop-shop’ para assegurar e
reforçar a proteção dos consumidores, em linha com a legislação
contra o branqueamento de
capitais, prova de liquidez financeira, origem do capital, etc.,
mecanismos ‘Know Your Costumer’ (identidade incluindo idade,
comprovativo de residência,…),

Thinus Visser

monitorização dos gastos e dos
comportamentos potencialmente
problemáticos. É usual o operador
procurar e contratualizar com um
fornecedor de uma plataforma de
gestão, através da qual possa
estabelecer relações com provedores terceiros para criar uma
solução final adequada, ou criar a
sua própria plataforma de gestão
para integrar diretamente com os
provedores de terceiros. Esta é
uma tarefa de imenso trabalho em
termos de requerimentos regulatórios. Adicionalmente, assegurar
uma experiência continua para o
cliente a custos razoáveis para o
negócio é complicado.

Cada integração destas tem os
seus desafios técnicos com o
objetivo de criar uma experiência
contínua para o utilizador final
sentida como natural e que se
torne parte da oferta existente.
b) Os jogos Live dealer, por exemplo, somam uma dimensão muito
diferente à oferta de produtos.
Estes tipos de jogos levam a
experiência de casino físico até à
casa do consumidor. Cada
integração destas tem os seus
desafios técnicos, com o objetivo
de criar uma experiência contínua
para o utilizador final sentida
como natural e que se torne parte
da oferta pré-existente. O alinhamento regulatório dos fornecedores licenciados em diferentes
jurisdições é, por vezes, um
desafio, principalmente devido ao

fluxo de informação transfronteiriço e a requerimentos específicos
das diferentes entidades reguladoras. Criar foco e tempo no
workflow é outra prioridade, e
acom-panhar um projeto até ao
final, também.

Eu acho que, no final, é sobretudo
preciso controlar através da execução
de testes para diferentes tipos de
jogos de acordo com as suas especificações. Deve ser baseado em requisitos regulamentares com auditorias
regulares para conformidade.
APAJO: As apostas desportivas,
os jogos de casino tradicionais
como a roleta, blackjack ou máquinas, poker, bingo são normalmente reguladas através de todas as
jurisdições, com poucas exceções.
Qual o cenário para, digamos, os
desportos de fantasia, esports,
jogos virtuais ou live dealer no
casino online?
TV: Esses novos tipos de jogos
estão na sua maioria incluídos na
regulação pelas jurisdições a nível
global, especialmente na Europa –
obviamente com algumas exceções.
De acordo com o meu conhecimento, mesmo para jurisdições
onde variantes de alguns tipos de
jogos não estão necessariamente
incluídos na regulação, não vejo
que muito tenha que ser mudado
para incluir esses jogos, dado que
a regulamentação e recomendações
existentes são em geral bastante
abrangentes no sublinhar dos

“dos and don’ts”, e que o que se
aplica a um tipo de jogo pode
facilmente ser adaptado a outra
forma de jogo. Novamente, claro,
com algumas diferenças específicas. A regulação alargada cobre
em geral a aposta no resultado
previsto de um evento, seja virtual
ou ao vivo, com regras específicas
aplicáveis a diferentes tipos de
jogos. Eu sinto que, no final, tudo
se resume a controlar, através da
execução de testes para diferentes variantes de jogos de acordo
com suas especificações, com
base em requisitos regulamentares e aplicando o licenciamento
apenas nessa medida, com
auditorias regulares para monitorizar a conformidade.
APAJO: Por que pensa que
algumas jurisdições são mais
progressivas nesse aspeto e
outras, pelo contrário, muito
cautelosas?
TV: Existe uma linha fina entre a
proteção ao consumidor e receitas potenciais obtidas através da
introdução de “novas” variantes
de jogos. As entidades reguladoras têm a responsabilidade de
defender a imagem geral do país a
uma escala global e também para
os seus públicos locais, no que
concerne ao jogo. Acredito que,
com foco suficiente em ambos os
lados desta questão, a inclusão
de novas variantes de jogos deve
ser considerada.
APAJO: Na sua experiência,
produtos como o live dealer

casino atraem novos grupos de
consumidores ou observa-se um
efeito de canibalização?
TV: Na minha experiência, como
mencionado antes, os jogos live
dealer introduzem uma nova
dimensão na oferta de produtos,
complementando e não diminuindo o foco. Geralmente, os diferentes produtos existem para atrair e
apelar a diferentes audiências e,
assim, a adição dos jogos live
dealer é uma oportunidade para
aumentar as receitas a vários
níveis, através da indústria.

A diversidade leva à estabilidade
geral, e isso foi comprovado
exatamente durante a Covid no que
se refere aos efeitos nos negócios
e na economia em geral.
APAJO: Agora, em tempos de
Covid, quando vimos que um dos
motores do negócio, i.e. as apostas
desportivas, reduziram-se de um
dia o para o outro, qual é a sua
experiência? Novos produtos como
os e-sports ou fantasy sports
conseguiram mitigar os efeitos do
confinamento ao nível do circuito
dos desportos tradicionais?
TV: A diversidade leva à estabilidade geral, e isso foi comprovado
exatamente durante a Covid, no
que se refere aos efeitos nos negócios e na economia em geral. Sei
que, com base nas estatísticas
mais recentemente divulgadas, as
receitas dos e-sports tiveram um

aumento grande durante os períodos de confinamento em diferentes jurisdições. Acredito que
alargar a regulamentação para
incluir outros tipos de jogos atualmente
não
regulamentadas
também é um meio de diminuir os
operadores não licenciados que
oferecem os seus serviços
(incluindo essas variantes de
jogos não regulamentadas) numa
determinada jurisdição, e permite
uma oportunidade sob essa
regulamentação de garantir-se
também a proteção dos consumidores.
APAJO: Muito obrigado, Thinus,
por estas explicações muito
conclusivas.
TV: Obrigado a si, Anne-Marie,
por me ter recebido.
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APAJO TopicTalk:

As criptomoedas e o futuro enquadramento
legislativo na UE

Arthur Stadler e Lorenz Marek - Stadler Voelkel Advogados
Para esta edição, conversámos com Dr. Arthur Stadler, fundador e partner na
Stadler Voelkel Attorneys at Law, e Lorenz Marek, LL.M., senior associate na
Stadler Voelkel.
APAJO: A regulamentação das
criptomoedas a nível da UE está a
aproximar-se e criará uma base
legal para o uso de Bitcoins e
similares. O que é que isso significa para as empresas em geral?
AS: Este regulamento será um
marco para a harmonização das
criptomoedas a nível da UE e um
passo significativo no esforço da
UE para atrair inovação tecnológica, empresas e investimentos. No
entanto, o documento que enforma o projeto legislativo, conhecido como "Regulation on Markets
in Crypto-assets (MiCA)", ainda
está em fase de tramitação e não
entrará em vigor antes de 2022.

A regulamentação colocará estes
ativos no seio da estrutura
regulatória do mercado financeiro, algo que poderá significar
um custo acrescido para as
empresas mais pequenas, mas
que irá trazer aspetos positivos
importantes, como melhorar a
segurança jurídica e promover
a proteção dos investidores
e dos consumidores.
AS: A proteção do consumidor é
um conceito-chave. O projeto de
regulamento introduz a proibição
do abuso de mercado e do abuso
de informação privilegiada em
relação às criptomoedas. Por isso,
o que vemos é a implementação

APAJO: O que é que o regulamento prevê? Porque é que é importante para a indústria do jogo
online?
LM: O regulamento MiCA proposto abrangerá as criptomoedas
que, atualmente, não estão
sujeitas a regulamentos específicos, como, por exemplo, token
de pagamento ou utility token.

Dr. Arthur Stadler

dos modelos financeiros tradicionais, mas no espaço das criptomoedas. Agora, porque é que isso
é importante para a indústria de
apostas e jogos online? Sobretudo, porque há mais de duas
décadas que o sector procura
soluções de pagamento alternativas ao sistema bancário ou de
cartão de crédito, que sejam
confiáveis, compatíveis e técnicae legalmente estáveis.

Na minha opinião, existe uma
grande diferença entre os casinos
online e os criptocasinos, visto que
nestes últimos não existem
terceiros. Ou seja, significa que os
utilizadores podem jogar qualquer
jogo à sua escolha sem qualquer
interferência de terceiros, que é,
aliás, uma característica inerente
às criptomoedas e à tecnologia de
blockchain.
APAJO: Até agora, apenas
algumas jurisdições licenciaram
casinos Bitcoin, como Malta. Acha
que isso vai mudar agora?
AS: A identificação do jogador e o
rastreamento de fundos são
aspetos essenciais para a prevenção da lavagem de dinheiro e
estão no foco dos reguladores
nacionais.
Esses
obstáculos
factuais e legais continuarão a ser
fundamentais no futuro. Consequentemente,
esses
tópicos
têm sido o foco da indústria de
casinos. O pseudo-anonimato das

bitcoins e outras criptomoedas
tem sido considerado um obstáculo para o uso de Bitcoins em
casinos.

Lorenz Marek

Em relação à tua questão: Na
minha opinião, existe uma grande
diferença entre os casinos online
e os criptocasinos, visto que
nestes últimos não existem terceiros. Ou seja, significa que os
utilizadores
podem
jogar
qualquer jogo à sua escolha sem
qualquer interferência de terceiros, que é, aliás, uma característica inerente às criptomoedas e à
tecnologia de blockchain.
O dinheiro será armazenado em
smart contracts e as transações
podem ser feitas instantaneamente sempre que for necessário.
Os utilizadores podem verificar os
dados do jogo na blockchain e as
suas hipóteses de ganhar serão
decididas de acordo com o
número aleatório gerado pelo
smart contract. Naturalmente que
o utilizador/jogador também pode
verificar esse número e a informação associada quando o jogo
terminar.

Alguns dos criptocasinos, como
EarnBet, CasinoFair e 888TRON
usam plataformas com diferentes
tipos de blockchains para executar as suas operações. Enquanto a
EarnBet é baseada em EOS, a
CasinoFair utiliza a blockchain
Ethereum para oferecer uma
experiência de jogo descentralizada e perfeita para os jogadores.
Já a 888TRON é suportada pela
popular plataforma TRON que
conta com apostas diárias
ultrapassando já os US $ 150
milhões. Também oferece mais de
2.000 jogos, o que significa que
os jogadores têm uma grande
variedade de opções.

O alto nível de transparência
oferecido pelos criptocasinos é a
principal razão para a sua
crescente popularidade.
A tecnologia blockchain trouxe
mais transparência à indústria dos
casinos online, o que significa que
este segmento tem um grande
potencial para crescer.
Para concluir: O alto nível de
transparência oferecido pelos
criptocasinos é a principal razão
para a sua crescente popularidade. A tecnologia blockchain
trouxe mais transparência à
indústria dos casinos online, o que
significa que este segmento, na
minha humilde opinião, tem um
grande potencial para crescer.
Além da transparência, o fato de
não haver envolvimento de tercei-

ros torna o processo genuíno e
direto.
Devido à complexidade técnica, os
reguladores de uma determinada
estrutura legislativa ainda evitam
os criptocasinos, porque sabem
que isso exige o conhecimento
aprofundado dos detalhes técnicos das plataformas abertas, dos
smart contracts, das third parties,
etc. Além disso, suponho que os
reguladores ainda não estão
cientes das diferenças entre os
casinos online e os criptocasinos.

As criptomoedas já estão sujeitas
a uma ampla estrutura legal.
Em alguns países da UE, a
implementação da quinta Diretiva
ALD introduziu já muitas
obrigações para impedir a lavagem
de dinheiro pelos prestadores
de serviço de moeda virtual.
LM: Eu gostaria de sublinhar que
as criptomoedas já estão sujeitas
a uma ampla estrutura legal. Em
alguns países da UE, a implementação da quinta Diretiva ALD
introduziu já muitas obrigações
para impedir a lavagem de dinheiro pelos prestadores de serviço
de moeda virtual. As obrigações
dos prestadores de serviços, no
que diz respeito à identificação de
clientes e à deteção de ALD são
bastante semelhantes às dos
bancos e de outras instituições
financeiras. É, por isso, que
acreditamos que os obstáculos

legais estão a desaparecer e a
adoção de Bitcoins e similares é
apenas uma questão de tempo.
APAJO: Para o cliente, qual é a
vantagem das criptomoedas?
AS: Bem, por exemplo, a capacidade da tecnologia blockchain de
oferecer transações seguras e
transparentes. No entanto, uma
vez que há um número crescente
de pessoas a utilizarem Bitcoins, o
meu incentivo às empresas é para
que pensem menos nas vantagens
dos clientes em utilizarem
Bitcoins e que se concentrem em
reagir à crescente procura e
utilização das criptomoedas pelos
clientes.
LM: Concordo totalmente com
o Arthur. As Bitcoins e outras
moedas virtuais podem ser o
ponto de viragem para a indústria
das apostas e dos jogos online e
podem criar as condições para
aparecerem novos modelos de
negócio.

Vemos cada vez mais players
institucionais e empresas
consolidadas a entrarem no mundo
das criptomoedas. Esse é um dos
motivos pelos quais estamos
otimistas quanto ao futuro das
criptomoedas.

APAJO: Já assistimos à sobrevalorização de criptomoedas, mas
também à sua desvalorização, de

tal forma, que lhes sentenciaram
uma vida curta. Alguns, investiram
e fizeram fortuna, outros perderam. Porque é que isso acontece e
porque é que acredita tanto no
futuro das criptomoedas?
AS: Nós trabalhamos diariamente
com empresas no domínio das
criptomoedas. Vemos cada vez
mais players institucionais e
empresas consolidadas a entrarem no mundo das criptomoedas.
Esse é um dos motivos pelos quais
estamos otimistas quanto ao
futuro das criptomoedas.

As pessoas tendem a sobrestimar o
poder da inovação no curto prazo e
a subestimar o poder da inovação
no longo prazo.
LM: A minha explicação para os
picos de expetativa deve-se ao
facto de as pessoas tenderem a
sobrestimar o poder da inovação
no curto prazo e a subestimar o
poder da inovação no longo
prazo. Apesar das falhas do
mercado das criptomoedas, é
impressionante ver o quão longe a
tecnologia de blockchain chegou.
APAJO: Se tivesse de explicar
numa frase, a quem não está
dentro do meio, o que é uma
criptomoeda, como o faria para
que pudessem entender o seu
funcionamento básico.
AS: Descreveria como uma representação digital de valor, que

pode ser transferido e armazenado eletronicamente.
APAJO: Muito obrigado pelos
vossos esclarecimentos e por
lançarem alguma luz sobre este
assunto que é tão discutido, mas às
vezes ainda é difícil de entender.
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APAJO TopicTalk:

Preços individuais na era digital
Tiago Bessa - Managing Associate no escritório de advogados

Vieira de Almeida

Tiago Bessa, Managing Associate no escritório de advogados Vieira de Almeida,
que tem a responsabilidade da área de prática de Tecnologias de Informação
e Comunicação e Transações IP, fala-nos sobre as vantagens e desvantagens
dos chamados preços individuais ou personalizados na era digital.
APAJO: Tiago, em outubro do ano
passado, as diretivas da UE no
âmbito dos direitos do consumidor
foram alteradas e têm de ser transpostas para a legislação nacional
até ao Outono. Nessas alterações,
uma das abordagens diz respeito
ao chamado “preço individual ou
personalizado”. Vamos começar
pela definição desse conceito. O
que é, afinal, o “preço individual ou
personalizado”?
Tiago Bessa: Preço individual ou
personalizado é um mecanismo
de marketing que permite ao
vendedor cobrar ao consumidor
um preço específico com base em
certas características que o
consumidor apresenta, ou que
permite segmentar os clientes em
grupos, organizados de acordo
com determinadas características, e cobrar preços diferenciados
para cada grupo.
A determinação de um preço
individual é feita através da
recolha e análise de dados
do consumidor que permitem

tipificar e criar um perfil preditivo.
Os dados mais comuns que
podem ser recolhidos dizem
respeito, por exemplo, à forma
como o consumidor acedeu a um
determinado serviço (via smartphone, computador, tablet, etc, ...)
à sua localização geográfica (a
partir de onde está a aceder),

O objetivo é determinar padrões e
usar esses padrões para vender os
produtos ao preço máximo que o
consumidor está disposto a pagar.

Tiago Bessa

o seu histórico (produtos que
comprou anteriormente) e comportamentos (hora e data da compra
anterior, tempo gasto na página
de determinado produto, etc, ...).
O objetivo é determinar padrões e
usar esses padrões para vender
os produtos ao preço máximo que
o consumidor está disposto a
pagar.

Medidas como esta podem
promover vendas mais eficientes e
contribuir para a rentabilidade
económica dos setores /mercados
em que esta opção se aplique.
No que diz respeito às alterações
incorporadas nas diretivas da UE
sobre os direitos do consumidor, e
considerando 45 da Diretiva
2019/2161 é bastante claro no que
diz respeito ao objetivo de
abordar os preços individuais. Ou
seja, não proíbe o preço individual,
mas os consumidores devem ser
informados com clareza quando o
preço for personalizado através
de um processo automatizado.
Isso permite que o consumidor
leve em consideração todos os
riscos relacionados com a decisão
de compra.
Acredito que o legislador europeu
seguiu uma abordagem correta.
Em vez de “proibir por definição”
(numa abordagem paternalista),
institui o princípio do “dever
de informar”, permitindo que o
consumidor tenha a última
palavra sobre se aceita ou não o

preço personalizado. Na minha
opinião, medidas como esta
podem promover vendas mais
eficientes e contribuir para a
rentabilidade económica dos
setores/mercados em que esta
opção se aplique.
Trata-se, portanto, de um novo
mecanismo que os comerciantes
têm ao seu dispor, mas que
também atrai mais obrigações,
nomeadamente no que se refere à
informação pré-contratual. Mas
estas novas Diretivas da EU, sobre
os Direitos do Consumidor, ainda
não foram transpostas para a
legislação portuguesa.

O vendedor, atuando como gestor
dos dados, deve garantir que o
processamento desses dados tem
fundamento legal, seja pelo
consentimento do titular dos dados
ou outro.
APAJO: Portanto, o preço individual é, na verdade, baseado em
muitos dados. E então a proteção
de dados, com funciona nestas
situações?
Tiago Bessa: Sim de facto! Quanto
mais dados estiverem disponíveis,
mais preciso será o per fil e,
por tanto, mais próximo o
preço individual estará do
preço máximo que um consumidor
está disposto a pagar por um
determinado serviço/bem. Assim,
a proteção de dados é uma das

principais preocupações, tanto
para as autoridades, como para os
consumidores, embora, como
essas tecnologias nem sempre
são transparentes, os consumidores podem ainda não estar cientes
delas, nesta fase. Essa falta de
consciência do consumidor apresenta, certamente, alguns riscos para
o vendedor - não apenas riscos de
reputação, mas também o risco
de o consumidor querer rescindir
o contrato no prazo de 14 dias
(aplicável em relação a contratos
à distância).
Mas, focando na proteção de
dados, sublinho que o quadro
europeu de proteção de dados já
oferece um regime abrangente.
Os titulares dos dados, que, neste
caso, serão os consumidores, têm
o direito de conhecer previamente
todos os aspetos relevantes da
recolha e tratamento dos seus dados.
Portanto, quem controla os dados
(que pode ser o vendedor/comerciante) deve deixar perfeitamente
claro para os consumidores que os
dados pessoais estão a ser a
recolhidos e processados, os motivos
pelos quais estão a ser recolhidos, os
fins a que se destinam e quais os
termos e condições dessa recolha.
Este é o requisito de um processamento de dados justo e transparente, que o RGPD impõe claramente e
que o mecanismo de formação
individual de preço não impede.
Além disso, como neste tipo de
mecanismos haverá, provavel-

mente, decisões e perfis automatizados, o RGPD define um conjunto adicional de regras mais rígidas
que devem ser cumpridas por
quem controla os dados.

Isso pode levar à redução do que na
economia se chama o “excedente
do consumidor”, ou seja, a diferença entre o preço mais alto que um
consumidor está disposto a pagar e
o preço real que paga por esse bem
(que é o preço de mercado do bem).
Mas, na minha opinião, também
pode levar a vendas mais eficientes
e a melhores negócios.
Em particular, o RGPD estabelece
que o titular dos dados terá o
direito de não ser sujeito a uma
decisão baseada exclusivamente
no processamento automatizado,
incluindo a criação de perfis, se tal
decisão produzir efeitos jurídicos
em relação a si ou afetar significativamente o titular dos dados.
Por isso, vai ser interessante
verificar como é que o novo mecanismo de formação individual
de preços, permitido pelas
Diretivas da EU, vai ser enquadrado com as regras mais rígidas que
decorrem do RGPD.
Por último, mas não menos importante, o vendedor, atuando como
gestor dos dados, deve garantir que o
processamento desses dados tem
fundamento legal, seja pelo consentimento do titular dos dados ou outro.

APAJO: Em concreto, onde acha
que estão as vantagens e os riscos
deste conceito de preço muito
personalizado?
Tiago Bessa: Começando pelos
riscos, já fiz referência aos riscos
de reputação que podem pesar
sobre o vendedor, assim que o
consumidor se aperceber que
está a ser alvo de um preço personalizado (caso a informação não
tenha sido prestada de forma
clara e transparente). Além disso,
existem riscos de discriminação,
uma vez que a diferenciação de
preços para diferentes consumidores, com base nos seus dados
pessoais recolhidos e processados, pode originar tratamentos
injustos e possivelmente muitas
reclamações.
Acrescem, ainda, riscos regulamentares – em Portugal, ao abrigo
do Decreto-Lei das Vendas à
Distância e das Práticas Comerciais Desleais – em que o vendedor
é obrigado a informar o consumidor, de forma clara, sobre o preço
e a forma como este é calculado,
existindo também as limitações
previstas no RGPD, na definição
de perfis e decisões automatizadas.
Do lado das vantagens, ao longo
da história, os vendedores estão
sempre à procura do preço
máximo que um consumidor está
disposto a pagar por um determinado serviço/bem. Os preços são
normalmente calculados a partir
de uma média ponderada e, por
vezes, o consumidor tem a noção

de que está a pagar menos do que
deveria para comprar algo. Claro
que isso muda de consumidor
para consumidor, mas, agora,
cada um tem acesso às ferramentas necessárias para se certificar
do preço que está a pagar. Isso
pode levar à redução do que na
economia se chama o “excedente
do consumidor”, ou seja, a
diferença entre o preço mais alto
que um consumidor está disposto
a pagar e o preço real que paga
por esse bem (que é o preço de
mercado do bem). Mas, na minha
opinião, também pode levar a
vendas mais eficientes e a melhores negócios.

Nos mecanismos de personalização
de preços, a comparação de preços
pode perder relevância porque os
preços seriam elaborados com base
nas preferências específicas do
próprio consumidor e não através
de uma média da generalidade dos
consumidores.
APAJO: E como se podem garantir a transparência e a comparabilidade num ambiente de preços
como este?
Tiago Bessa: O consumidor seja
uma parte informada do processo
de formação individual de preços
e também que o vendedor cumpra
essas importantes regras. A transparência e as informações prévias
serão essenciais para a aplicação
correta do mecanismo de formação de preços personalizados.

É importante o cumprimento das
disposições de proteção do consumidor e dos seus dados é um
primeiro, mas sólido, passo em
direção à transparência. É importante que o consumidor seja uma
parte informada do processo de
formação individual d e p r e ç o s e
também que o vendedor cumpra
essas importantes regras. A
transparência e as informações
prévias serão essenciais para a
aplicação correta do mecanismo
de formação de preços personalizados.
A comparabilidade é outro aspeto
igualmente importante. Os sites e
plataformas de comparação de
preços são um meio para o conseguir. Pode ser prestado por empresas, como um serviço, por entidades relevantes interessadas na
defesa do consumidor, como
associações ou ONGs, ou, ainda,
pode ser assegurado por autoridades públicas. Nos mecanismos de
personalização de preços, a
comparação de preços pode
perder relevância porque os
preços seriam elaborados com
base nas preferências específicas
do próprio consumidor e não
através de uma média da generalidade dos consumidores. Em
qualquer caso, para “preços
padrão” continuaria a ser uma
ferramenta importante para a
tomada de decisão do consumidor,
por permitir encontrar o preço de
serviços e bens antes de ser aplicado qualquer sistema automatizado
de personalização de preços.

Significaria que uma odd seria
oferecida a um jogador específico
considerando a avaliação de risco e
preço feita individualmente.
Combinar isso com o nível de risco
assumido pelos operadores
ao definir as odds pode levar a um
novo mundo das apostas
desportivas online.
APAJO: Acha que isto pode e será
aplicado aos jogos e apostas
online, em geral, e às apostas
desportivas online em particular?
Tiago Bessa: Definir as odds
tendo por base a disposição que
um jogador tem para arriscar e
fazer uma aposta abaixo ou acima
de um determinado preço é,
certamente, algo desafiador para
os operadores. Isso significaria
que uma odd seria oferecida a um
jogador específico considerando
a avaliação de risco e preço feita
individualmente. Combinar isso
com o nível de risco assumido
pelos operadores ao definir as
odds pode levar a um novo mundo
das apostas desportivas online.
Claro que isto não poderia ser
implementado sem o cumprimento do regulamento acima mencionado, a fim de enfrentar de forma
efetiva as preocupações legítimas
em matéria de proteção do consumidor e privacidade dos dados.
Além disso, como o jogo tende a
atrair a discussão sobre o vício
que pode provocar, também a
personalização do preço (se for
definido com base no perfil do

jogador) poderá ser vista como
um mecanismo que agrava esse
risco.
Por isso, dentro de limites estritos
e com um programa de compliance e de prevenção de dependências - que os operadores já estão
obrigados a implementar - acreditamos que será possível uma
tarifação personalizada no mercado das apostas e dos jogos online.
APAJO: Muito obrigado por
partilhar connosco a tua visão
sobre este assunto tão atual.
Tiago Bessa: Obrigado, Annie. Foi
realmente uma honra poder
discutir contigo este assunto tão
importante. Os desenvolvimentos
na proteção do consumidor
ocorrem tão rapidamente que
precisamos estar muito vigilantes.
Acompanhar todas as alterações
regulatórias não é fácil, mas isso é
inevitável, pois a cada dia novas
tecnologias e aplicações são
lançadas, apresentando novos e
exigentes desafios jurídicos!
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APAJO TopicTalk:

A nova geração do jogo responsável
Charmaine Hogan - Head of Regulatory Affairs na Playtech
Falámos com Charmaine Hogan, Head of Regulatory Affairs na Playtech, sobre
como a IA veio revolucionar a forma como podemos identificar consumidores
vulneráveis.

APAJO: A proteção dos consumidores vulneráveis continua a estar
na linha da frente das discussões
do sector do jogo com dinheiro. A
playtech fornece algumas das
novas soluções para lidar com
esse problema.
CH: De facto, quando adquirimos
a BetBuddy, em 2017, comprámos
uma plataforma que usa a Inteligência Artificial (IA) e que combina os dados mais recentes sobre
essa problemática com ‘machine
learning’.

Num contexto de maior pressão
sobre os processos de regulação
por toda a Europa, a IA permite-nos
acelerar a inovação em torno de
soluções destinadas a proteger os
consumidores.

Esta é uma parte intrínseca das
nossas várias soluções escaláveis
e sustentáveis, que permitem
identificar com rigor, logo numa
fase inicial, quais os jogadores em
risco. Esta identificação é feita

através da análise de dados disponíveis, da avaliação do comportamento e da interação dessas
informações com os jogadores.
Na minha opinião, num contexto
de maior pressão sobre a regulação, um pouco por toda a Europa,
a IA permite-nos acelerar a inovação em torno de soluções destinadas a proteger os consumidores.
A IA e o uso de dados também são
relevantes para as autoridades,
porque permitem criar soluções
adequadas
às
necessidades
específicas de proteção de consumidores vulneráveis.
Charmaine Hogan

Há muitos dados disponíveis para
os operadores, dados esses que
podem ser utilizados para a
identificação precoce de
comportamentos de risco.

APAJO: Referiu que os dados
recolhidos ao longo da interação
com os consumidores são a base
desta linha de atuação?
CH: Sim, refiro-me, em concreto, à
utilização de dados, dentro do que
a lei permite, que já hoje estão à
disposição dos operadores. Por
exemplo,
informações
sobre
comportamentos de jogo, dados
demográficos, comportamento e
métodos de pagamento, limites de
apostas e de tempo definidos pelo
jogador, pausas, e os próprios
relatos dos jogadores. Também há
outros dados como frequência de
jogo, tempo de jogo e tipo de
jogos e de apostas e como variam
entre uns e outros. E ainda há os
dados sobre transações, como,
por exemplo, aumento dos depósitos e das apostas e frequência
desses depósitos, mas também
dos levantamentos efetuados.
Há muitos dados disponíveis para
o operador, dados esses que
podem ser utilizados para a
identificação precoce de comportamentos de risco.
APAJO: Como é que a IA pode
ajudar a analisar todos esses
dados e, depois, conseguir
concluir que pode estar perante

um jogador potencialmente em
risco?
CH: As atividades e os hábitos de
cada jogador são monitorizados
através de dezenas de indicadores que ficam registadas ao longo
da sua jornada de jogo. Por exemplo, desde que faz login, quando
faz o depósito, a primeira aposta,
o que faz a meio da sessão e
quando faz log-out.
O objetivo é que seja possível
obter informação em qualquer
ponto da jornada do jogador. Além
disso, as soluções de IA trabalham
em segundo plano e sem que os
jogadores se apercebam.

Após serem identificadas, as
etapas de seguimento destas
situações podem ser, por exemplo,
o envio de uma mensagem, deixar
de fazer marketing ou aumentar o
marketing sobre jogo responsável.

APAJO: Assim que for "identificado um problema", quais são as
etapas que se seguem?
CH: A utilização da análise comporta-mental e o cruzamento dos dados
obtidos pode ajudar a fazer a deteção
precoce de comportamentos problemáticos e desencadear uma intervenção. É uma solução end-to-end, que
não só identifica aquilo a que chamou
um potencial problema, mas que
também faz a gestão de padrões de
comportamento.

Após serem identificadas, as
etapas de seguimento destas
situações podem ser, por exemplo, o envio de uma mensagem,
deixar de fazer marketing ou
aumentar as mensagens sobre o
jogo responsável.

As entidades reguladoras estão a
focar-se cada vez mais na monitorização do comportamento dos
jogadores, exigindo ferramentas
mais quantificáveis. Em Espanha e
no Reino Unido, por exemplo,
optaram por legislar em cima das
regras existentes. Já no caso de
mercados que foram regulados
recentemente, como o dos Países
Baixos, a IA aparece logo desde o
início como a solução adotada.

As mensagens podem ser variadas e personalizadas com base no
risco identificado ou no problema
sinalizado. Aliás, a personalização
das mensagens é muito relevante
porque as medidas universais ou
as mensagens padronizadas em
intervalos regulares, que impactam também jogadores que não
estão em risco, podem pôr em
causa o efeito pretendido.
APAJO: Acha que a monitorização
dos comportamentos de jogo
baseado em IA poderá tornar-se um
padrão nos mercados regulados?
CH: De facto, as entidades reguladoras estão a focar-se cada vez

mais
na
monitorização
do
comportamento dos jogadores,
exigindo ferramentas mais quantificáveis. Em Espanha e no Reino
Unido, por exemplo, optaram por
legislar em cima das regras
existentes. Já no caso de mercados que foram regulados recentemente, como o dos Países Baixos,
a IA aparece logo desde o início
como a solução adotada.

A IA também pode ser usada para
criar produtos mais seguros. É
preciso entender que existe uma
relação entre as características
dos produtos e do jogador assim
como dos comportamentos de
risco.
Acredito que a solução para o
jogo seguro está na IA porque a
abordagem de soluções padronizadas impostas pelos reguladores, como limites obrigatórios de
apostas ou depósitos iguais para
todos os clientes, vai afastar os
jogadores dos sites licenciados.
Na prática, passa tudo pela
adoção de uma lógica individualizada de soluções de jogo responsável.
APAJO: Além de identificar
jogadores em risco, como é que a
IA poderá apoiar, também, a jornada do jogador?
CH: A IA também pode ser usada
para criar produtos mais seguros.
É preciso entender que existe uma

relação entre as características
do jogo e do jogador assim como
dos comportamentos de risco.
Além disso, podemos basear-nos
em informação cada vez melhor e
mais fina para permitir aperfeiçoar os algoritmos. Claro que
neste caminho temos de ter,
também, em consideração a
proteção de dados pessoais. O
princípio é que deve ser a ciência
a guiar-nos e, por isso, deixo para
os especialistas as soluções de
base científica.
APAJO: Muito obrigado pelas
interessantes explicações que
nos deixou.
CH: Muito obrigado, Anne-Marie,
pela entrevista.
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O ecossistema das Apps e os limites da lei
Tiago Bessa - Managing Associate no escritório de advogados

Vieira de Almeida

Tiago Bessa, Managing Associate na VdA - Vieira de Almeida, Sociedade de
Advogados, fala sobre o ambiente específico da venda de aplicações para
smartphones e do desafio que são as fronteiras virtuais, a lei e o bloqueio
para impedir a oferta não licenciada.

APAJO: Tiago, embora o mercado
português de apostas e jogos
online esteja a desenvolver-se
perfeitamente bem há já quatro
anos, manter os operadores não
licenciados fora do mercado continua a ser um dos maiores
desafios, sobretudo depois de
termos visto no verão passado
uma grande campanha de um
operador ilegal, com sede em
Curaçao?
Tiago Bessa: De facto, os operadores não licenciados representam um sério problema, e não
apenas no que diz respeito à
evasão fiscal. Também não são
obrigados a implementar os
mesmos mecanismos de proteção
e de auto-restrição que o regulador português prevê no que diz
respeito às plataformas, aos seus
produtos e aos seus operadores.
Além disso, uma vez que os operadores não licenciados agem fora
da oferta controlada pelas autoridades portuguesas, não há garantia de que as apostas bem-sucedi-

das sejam pagas. E, em caso de
litígio, nenhum tribunal português
terá jurisdição sobre o caso, pelo
que é difícil para os clientes recorrerem à justiça em caso de dúvida.
Por último, mas não menos importante, devido à falta de pagamento de impostos ao Estado português, conseguem oferecer odds
muito melhores aos clientes.
APAJO: Para o ambiente offline,
tais desvios são relativamente
mais fáceis de identificar, suprimir
e multar os respetivos fornecedores. Mas as atividades online
puras? Penso em motores de

Tiago Bessa

busca, redes sociais ou aplicações
para smartphones.
Tiago Bessa: O ambiente online
apresenta, de facto, desafios
específicos para as autoridades e
para as várias partes interessadas
em combater as operações ilegais
e a publicidade que fazem. Isso
não é novo e também existe
noutros sectores. O exemplo
clássico é o regulador ordenar o
bloqueio de um determinado
domínio que hospeda uma operação ilegal. No entanto, um operador ilegal pode reabrir facilmente
com um domínio diferente. E uma
ordem direta de cessação de
operações ou de cessação de uma
atividade dirigida aos consumidores portugueses pode não ser tão
eficiente quanto desejamos, ou
pode ser difícil de executar e de
controlar.

Os developers de aplicações devem
ter muito cuidado para não cruzar a
linha ténue entre um jogo simples e
divertido e uma aplicação de
apostas e jogos de azar. Muitos
programadores lançam jogos para
smartphones baseados em sorteios
que permitem aos jogadores
ganhar determinados prémios.
Além disso, os motores de busca
dão um impulso importante e
estes operadores ilegais, uma vez
que muitos deles recorrem aos
métodos de SEO (Search Engine
Optimization). Esses métodos

permitem que os algoritmos de
pesquisa extraiam informações
úteis de uma página da web (como
a página de operadores ilegais)
com precisão e quase que instantaneamente. Este não é um mecanismo ilegal per se, mas quando
usado por operadores ilegais,
funciona como uma forma de
ultrapassarem o facto de não
conseguirem obter boas classificações nas páginas de resultados
de pesquisa. As redes sociais são
outra ferramenta útil para operadores ilegais, não apenas para
fazerem publicidade, mas também
para divulgar as suas atividades
para a comunidade.

Muitos developers fazem descrições e categorizações da sua
aplicação que são inconsistentes
com o conteúdo das respetivas
aplicações. Na verdade, no ano
passado, foi relatado que a Apple
(por meio da App Store) e a Google
(por meio da Play Store) agiram
sobre esse assunto, apagando
centenas de aplicações ilegais de
apostas e de jogos online das suas
lojas.
Finalmente, o ecossistema de
aplicações é um campo particularmente interessante, mas perigoso. Desde logo, porque os developers de aplicações devem ter
muito cuidado para não cruzar a
linha ténue entre um jogo simples
e divertido e uma aplicação de
apostas. Muitos programadores

lançam jogos para smartphones
baseados em sorteios que permitem aos jogadores ganhar determinados prémios.

Os serviços da sociedade de
informação são um grande concorrente à soberania tradicional dos
Estados, uma vez que não podem
fazer cumprir as suas decisões
(seja a nível administrativo ou
judicial) sem a cooperação técnica
dos gestores das app stores. Ao
contrário do bloqueio de IP ou do
site, é mais difícil bloquear ou
impedir o acesso a uma aplicação.
Considerando que, atualmente, a
maioria das atividades online é
conduzida por meio de um ecossistema de apps que vive nos nossos
smartphones, é claro que existe um
problema que tem de ser resolvido.
Além disso, foi identificada uma
tendência que consiste em
aplicações móveis ilegais de
jogos de azar disfarçados de
aplicações não relacionadas com
jogos de azar. Muitos fazem-no
através de descrições e categorizações que são inconsistentes
com o conteúdo das respetivas
aplicações. Na verdade, no ano
passado, foi relatado que a Apple
(por meio da App Store) e a
Google (por meio da Play Store)
agiram sobre esse assunto,
apagando centenas de aplicações
ilegais de apostas e de jogos
online das suas lojas.

Por último, as lojas de aplicações
tendem a atuar como um mercado
autorregulado (com algumas das
empresas mais poderosas do
mundo atuando como gatekeepers) e é muito difícil determinar a
jurisdição destas lojas, bem como
das aplicações disponibilizadas e
dos serviços que prestam.

Como as aplicações não estão
sujeitas à mesma carga regulatória
que outros produtos, é muito fácil
para um developer disponibilizar a
sua aplicação aos consumidores
quase que instantaneamente. Cabe,
depois, aos gestores das lojas de
aplicações decidir quais as que são
permitidas e quais devem ser
restringidas.
APAJO: Vamos ficar pelas aplicações. Porque é que isso é um
problema específico? Por que é
tão difícil para um regulador
forçar as lojas de aplicações a
bloquear os operadores e as
marcas que são ilegais numa
determinada jurisdição?
Tiago Bessa: Devido ao contexto
imaterial e digital, não é fácil para
as autoridades ou para os reguladores forçar as lojas de aplicações
a bloquear esses operadores e
marcas ilegais. Mas, em primeiro
lugar, é importante mencionar
que o risco começa com o modelo
de negócio das lojas de aplicações. Como as aplicações não
estão sujeitas à mesma carga

regulatória que outros produtos, é
muito fácil para um developer
disponibilizar a sua aplicação aos
consumidores quase que instantaneamente. Cabe, depois, aos
gestores das lojas de aplicações
decidir quais as que são permitidas e quais devem ser restringidas. Portanto, o regulador não
tem controlo direto sobre quais as
aplicações móveis sujeitas à sua
jurisdição e que são disponibilizadas aos consumidores.
Além disso, existe o lado técnico.
Como já referimos, estes serviços
da sociedade de informação são
um grande concorrente à soberania tradicional dos Estados, uma
vez que não podem fazer cumprir
as suas decisões (seja a nível
administrativo ou judicial) sem a
cooperação técnica dos gestores
das app stores. Ao contrário do
bloqueio de IP ou do site, é mais
difícil bloquear ou impedir o
acesso a uma aplicação. Considerando que, atualmente, a maioria
das atividades online é conduzida
por meio de um ecossistema de
apps que vive nos nossos
smartphones, é claro que existe
um problema que tem de ser
resolvido.
APAJO: Então, qual seria a sua
abordagem se tivesse que amenizar a atual situação legal para
tornar a aplicação da lei mais
eficaz?
Tiago Bessa: Essa é a pergunta
do milhão de dólares! Não existe
um atalho fácil ou uma resposta
única para isso. Acredito que um

dos caminhos, que já demonstrou
resultados promissores no passado, é a cooperação entre diferentes stakeholders.

Em Portugal, no que diz respeito à
proteção dos direitos de autor, foi
assinado um Memorando de
Entendimento entre a Inspeção
Geral das Atividades Culturais e os
operadores de telecomunicações
(através da sua associação representativa) que permite um bloqueio
rápido e eficaz de sites ilegais ou
IPs (mesmo IPs dinâmicos) que
violam os direitos autorais, assim
que são identificados.
Por exemplo, em Portugal, no que
diz respeito à proteção dos
direitos de autor, foi assinado um
Memorando de Entendimento
entre a Inspeção Geral das
Atividades Culturais e os operadores de telecomunicações (através
da sua associação representativa)
que permite um bloqueio rápido e
eficaz de sites ilegais ou IPs
(mesmo IPs dinâmicos) que
violam os direitos autorais, assim
que são identificados.
Um mecanismo semelhante entre
o regulador português e os gestores das lojas de aplicações poderá
ser concebido de forma a proteger não só os consumidores, mas
também os operadores legais,
bem como o interesse público. A
cooperação internacional também
pode ser uma boa forma de

enfrentar melhor a aplicação e a
execução das medidas administrativas e/ou judiciais.
Uma etapa final pode ser a
definição de um cenário jurídico
específico para lojas de aplicações ou para as aplicações, mas
isso pode ser difícil de alcançar ou
pode ser prejudicial à inovação e
ao investimento. O equilíbrio
certo é difícil de alcançar, mas nos
últimos anos tornou-se claro que
existe uma pressão crescente dos
legisladores da UE para definir
mais regras para o ambiente
online, para as plataformas online
e para os serviços digitais.

Há alguns anos, só víamos publicidade virtual nas nossas TVs e
depois em sites. Contudo, estamos,
agora, expostos a um ecossistema
de aplicações onde vemos publicidade, mas através do qual também
podemos fazer compras imediatas,
dentro das próprias aplicações.
APAJO: Quando olha para o
futuro e para o ritmo acelerado de
desenvolvimento da tecnologia e
do comércio eletrónico, o que
acha que devemos começar a
preparar tendo em conta os
desafios do futuro?
Tiago Bessa: O comércio eletrónico, em geral, e as apostas e jogos
online, em particular, são áreas
que estarão sujeitas a um enorme
grau de perturbação e inovação

devido ao desenvolvimento e
implementação de tecnologias de
ponta. Acredito que a ampla
implementação de redes 5G,
juntamente com o uso de ferramentas preditivas por meio de IA e
Machine Learning, e impulsionado
por grandes bases de dados,
serão a linha da frente e o que vai
liderar essa rutura. Essas tecnologias impulsionarão a implementação de mecanismos, como a
definição individual de preços,
sobre a qual tivemos a oportunidade de falar na entrevista
anterior. Além disso, o uso de
ferramentas de realidade virtual
ou aumentada mudará completamente o interface do utilizador e a
experiência de utilização (UI/UX).
Um jogador pode estar a jogar
num casino em Monte Carlo ou em
Las Vegas sem nunca sair da sua
própria sala de estar.
No entanto, também vão surgir
muitos desafios legais com a
implementação dessas tecnologias, particularmente em relação
ao jogo online. Neste contexto, é
relevante referir a recente consulta sobre as novas orientações
para anúncios de “loot boxes” e
outras compras in-game, lançada
pelo British Committee of Advertising Practices (CAP).
Gostaria de destacar três aspetos
deste documento: Em primeiro
lugar, reflete uma tendência que
acredito que veio para ficar: ‘a
regulação suave’. Na verdade, por
meio de uma orientação formal,

em vez da implementação de
novas regras estritas, os reguladores podem lançar uma luz sobre
o caminho da tecnologia sem
aumentar muito a carga regulatória e, dessa forma não impedirem
que a inovação aconteça. Em
segundo lugar, esta nova orientação mostra uma realidade publicitária que se torna cada vez mais
uma realidade multiplataforma.
Há alguns anos, só víamos publicidade virtual nas nossas TVs e
depois
em
sites.
Contudo,
estamos, agora, expostos a um
ecossistema de aplicações onde
vemos publicidade, mas através
do qual também podemos fazer
compras imediatas, dentro das
próprias aplicações.

Os operadores de apostas e jogos
online podem alavancar os seus
negócios através de publicidade ou
de compras através das suas
aplicações, no caso de considerarem interessante estar associados
a determinadas marcas, ou para
‘gamificar’ ainda mais a experiência do utilizador. Por exemplo,
operadores de apostas e jogos
online podem vender recursos
premium para os seus jogadores.
Por fim, a publicidade e as
compras numa aplicação também
podem ser uma oportunidade
interessante. Como grande parte
das pessoas não quer pagar para
ter acesso a notícias ou conteúdos
dos media, a publicidade ou as
compras numa aplicação podem
ajudar as empresas a terem uma

nova fonte de receita. Posso não
querer assinar um jornal digital,
mas posso comprar o acesso a
certas notícias ou entrevistas. As
compras na aplicação permitir-me-ão fazer essa escolha seletiva.
Neste contexto, os operadores de
apostas e jogos online podem
alavancar os seus negócios através
de publicidade ou de compras
através das suas aplicações, no
caso de considerarem interessante
estar associadas a determinadas
marcas, ou para gamificar ainda
mais a experiência do utilizador. Por
exemplo, operadores de apostas e
jogos online podem vender recursos
premium para os seus jogadores.
No entanto, essa oportunidade
também tem alguns riscos associados.
É importante conhecer as diretrizes
e orientações, como as do CAP, que
cobrem tópicos importantes como
preço, moeda, apresentação e
compra, orientações sobre como as
compras no jogo devem ser comercializadas para evitar danos ao
consumidor. No entanto, é novamente importante que essas
diretrizes permitam a inovação
dentro de limites sustentáveis e
compatíveis e que não restrinjam
desproporcionalmente o desenvolvimento do mercado.
APAJO: Muito obrigado por partilhar
connosco as suas ideias sobre estes
temas tão atuais e sensíveis.
Tiago Bessa: Muito obrigado,
também, pela oportunidade.
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A regulação das apostas e jogos online: retrospetiva
e perspetivas de futuro
Birgitte Sand - Birgitte Sand & Associates ApS.
Birgitte Sand foi a Directora Geral da Autoridade Dinamarquesa de Jogos
(Spillemyndigheden) entre 2008 e março de 2020. Gere, agora, a Birgitte
Sand & Associates ApS.
APAJO: A Birgitte supervisionou
a abertura do mercado dinamarquês às apostas e jogos de azar
online e acompanhou a indústria
no seu processo de amadurecimento. De acordo com a sua
experiência, quais foram os maiores desafios durante esses primeiros anos e o que é que destaca
desse período?
Birgitte Sand: Ser responsável
pela regulação de um mercado
aberto para as apostas e jogos de
azar online faz-me lembrar o
malabarismo dos artistas de circo!
Os primeiros dois anos, foram,
essencialmente, para estabelecer
as duas grandes linhas da nossa
atuação: atribuir as licenças e
acompanhar os desafios do novo
mercado dos jogos de azar online.
A liberalização do mercado
dinamarquês expandiu significativamente o número de entidades.
Assim, os maiores desafios foram
elencar as prioridades de forma
correta e garantir um diálogo
aberto com os operadores de
apostas e jogos de azar online,
com outras autoridades, com

centros de tratamento, ou com
colegas de outras jurisdições.
Neste processo, recordo-me que
uma das principais tarefas esteve
relacionada com o tipo de dados
que deveríamos pedir aos operadores licenciados. Também era
chave disponibilizarmos diretrizes
concretas.
Posso, ainda, destacar, em primeiro lugar, o facto de termos uma
equipa forte na DGA, extremamente empenhada e ambiciosa. O
novo “Modelo Dinamarquês” foi
uma grande oportunidade para

Birgitte Sand

lutar contra a oferta ilícita e
proteger os jogadores desta
oferta insegura. Em segundo
lugar, à época (em 2011/2012), não
havia muitos regimes regulatórios
semelhantes na Europa e, por
isso, a UKGC (regulador britânico)
foi e continuou a ser um dos
nossos
parceiros
valiosos.
Colaborámos,
também,
com
outros regimes regulatórios nos
países
nórdicos,
concluímos
Memorandos de Entendimento, e
também o diálogo com a GREF
(reguladores europeus), a IAGR
(reguladores globais) ou com
organizações como EASG, EGBA,
IMGL, IAGA permitiram criar uma
importante base de conhecimento. O resultado desta cooperação
internacional ficou traduzido no
sucesso do modelo implementado
na Dinamarca.
Em terceiro lugar, destaco o apoio
dado pelos operadores ao novo
sistema de licenciamento e pelos
jogadores dinamarqueses que
têm optado por estes novos
produtos licenciados, o que
conduziu a uma elevada taxa de
adesão à oferta regulamentada.

Ainda não vi nenhum país fazer uma
cópia integral de outro e, para mim,
faz todo o sentido que a escolha
por um determinado tipo de
legislação ou modelo regulatório
reflita a cultura, a organização
política e as tradições do país a que
se destina.

APAJO: Desde 2018 que temos
vindo a observar uma tendência
de incremento das restrições na
Europa, principalmente ao nível da
publicidade, mas não só. O Reino
Unido, tem sido, neste aspeto, o
mercado-referência, mas o qual
tem, também, uma abordagem
diferente para a regulamentação,
mais baseada em metas e não
tanto em regras. Concorda?
Birgitte Sand: Ainda não vi
nenhum país fazer uma cópia
integral de outro e, para mim, faz
todo o sentido que a escolha por
um determinado tipo de legislação e de modelo regulatório
reflita a cultura, a organização
política e as tradições do país a
que se destina. Por outras
palavras, sou totalmente a favor
de soluções ajustadas ao modelo
de jurisdição e aos hábitos dos
cidadãos. Ao mesmo tempo, tive
oportunidade de ver que há uma
grande cooperação transfronteiriça entre os reguladores e o grupo
de peritos da UE nesta matéria
com o fim de harmonizar as
normas técnicas.
APAJO: Com os Estados-Membros da UE quase todos regulamentados de uma forma ou de
outra, e por causa de uma certa
saturação do mercado, as empresas estão a olhar cada vez mais
para outras regiões do mundo,
como os EUA, a América Latina ou
ultimamente, também África.
Muitos desses países, no entanto,
parecem ter regras ainda mais

rígidas, como a necessidade de
serem estabelecidas parcerias
com empresas locais. Acha que
isso é positivo ou vai ser contraproducente?
Birgitte Sand: É importante
termos em consideração os importantes desenvolvimentos que houve
nos últimos cinco a dez anos. À
medida que a indústria dos jogos de
azar se expandiu, nas suas várias
dimensões, não será de estranhar que
outras regiões acabem por se
tornarem relevantes e atrativas.
E, tal como referi, cada jurisdição
é única e, por isso, preocupa-se
em cumprir com rigor os seus
propósitos legais. Sou uma forte
defensora das soluções e dos requisitos que salvaguardem a singularidade
jurisdicional, ao mesmo tempo em
que criam simplicidade e sinergia para
todos: consumidores, reguladores e
indústria.

Uma forma de alcançarmos um
processo mais agilizado, seria
garantir a flexibilidade necessária
na legislação e permitir que tais
alterações sejam decididas pelos
órgãos de administração, sem a
participação da assembleia
legislativa.
APAJO: Um dos maiores desafios
dos jogos online são as rápidas
mudanças e desenvolvimentos na
tecnologia e, consequentemente,
no produto. Por este motivo,

alguns reguladores já preveem
uma revisão regular da lei. Acha
que isto poderia ser resolvido de
forma diferente?
Birgitte Sand: Todos sabemos
que a revisão da lei encerra várias
dificuldades e desafios, nomeadamente o tempo que leva até que
essas mudanças se transformem
em requisitos e diretrizes úteis.
Uma forma de alcançarmos um
processo mais agilizado, seria
garantir a flexibilidade necessária
na legislação e permitir que tais
alterações sejam decididas pelos
órgãos de administração, sem a
participação da assembleia legislativa. É claro que é um assunto
complexo, mas, na DGA, tivemos,
por exemplo, a vantagem de ter
internamente grandes conhecimentos técnicos que foi de grande
ajuda nesse aspeto.

Uma expectativa otimista é que
muitas das grandes regiões do
mundo irão beneficiar das
experiências já realizadas ao
criarem, em conjunto com os
operadores, soluções que otimizam
uma experiência de jogo segura e
justa.
APAJO: Última pergunta: Qual é a
sua visão sobre as apostas e jogos
online daqui a dez anos?
Birgitte Sand: Daqui a dez anos,
não estremos, com certeza, a usar
tanto expressões de apostas

online ou de jogos de azar online
porque vão surgir ainda muito
mais jogos diferentes, com muitas
novidades, que estarão disponíveis em diferentes plataformas,
formatos e dispositi-vos que nós,
hoje, ainda não conhecemos.
Além disso, espero ver muitos
países a assumirem uma posição
sobre o jogo com dinheiro real e
decidirem por uma solução
jurisdicional. A incerteza é, a meu
ver, o maior risco para os consumidores e para os operadores.
Uma expectativa otimista é que
muitas das grandes regiões do
mundo irão beneficiar das
experiências já realizadas ao
criarem, em conjunto com os
operadores, soluções que otimizam uma experiência de jogo
segura e justa.
APAJO: Birgitte, foi uma honra e
um prazer especial falar consigo.
Agradeço muito ter partilhado
connosco a sua perceção do jogo.
Birgitte Sand: O prazer foi meu.
Agradeço a oportunidade que me
deram de contribuir para o importante trabalho que a APAJO está a
fazer.
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