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CONSELHO DE MINISTROS 

–––––– 

Decreto-Lei n.º 25/2012 

de 31 de Agosto 
 

O reconhecimento formal e social do trabalho voluntá- 

rio, como nunca antes aconteceu em Cabo Verde, é hoje 

uma realidade. Com efeito, a par de muitas outras inicia- 

tivas públicas de incentivo às acções de voluntariado leva- 

das a cabo pelo Governo, com o apoio dos seus parceiros 

nacionais e internacionais, foram aprovados o Decreto- 

Lei n.º 42/2010, de 27 de Setembro, que estabelece o re- 

gime jurídico do voluntariado e o Decreto-Regulamentar 

n.º 7/2011, de 7 de Março, que veio regulamentar aquele. 

O Programa do Governo para a VIII Legislatura prosse- 

gue na mesma linha, reconhecendo o papel do voluntário 

no desenvolvimento das comunidades, em especial, e do 

país, em geral, mas também, valorando positivamente 

experiências anteriores no domínio da promoção do 

voluntariado juvenil, e propondo prosseguir com maior 

vigor o alargamento do Corpo de Jovens Voluntários de 

Cabo Verde a todas as regiões do país, ao mesmo tempo 

que estimula a sua intervenção de qualidade nas áreas 

produtiva, social e cultural. 

            Neste contexto, se insere a presente iniciativa legis- 

lativa que visa criar um Corpo Nacional de Voluntários 

de Cabo Verde (CNV), uma entidade dotada de perso- 

nalidade jurídica de direito público e sem fins lucrativos 

cuja missão geral é a promoção do trabalho voluntário, 

bem como a informação, formação e apoio às organizações 

promotoras do voluntariado. 

Para o efeito, são-lhe conferidas inúmeras atribuições, 

para além de ela própria funcionar ainda como uma or- 

ganização promotora do voluntariado, podendo actuar 

em todas as áreas de interesse social e comunitárias 

previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/2010, de 27 

de Setembro, que aprova o regime do voluntariado. 

Dada a natureza do seu âmbito de actuação, procurou- 

se criar uma estrutura directiva e administrativa bem 

leve, pois, a sua actividade deve ser essencialmente 

baseada no trabalho voluntário. 

Por fim, convêm destacar que o Corpo Nacional de 

Voluntário, enquanto instrumento de materialização do 

programa do Governo em matéria de trabalho voluntá- 

rio, terá assento no Conselho Nacional do Voluntariado, 

órgão consultivo do Governo em matéria de política de 

promoção do voluntariado, criado pelo referido Decreto- 

Regulamentar. 

Assim: 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do 

artigo 204.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Criação, natureza e sede 
 

1. É criado o Corpo Nacional de Voluntários, abrevia- 

damente designado por CNV. 

2. O CNV é uma agência de promoção do voluntariado, 

dotada de personalidade jurídica de direito público, sem 

fins lucrativos e com sede na Cidade da Praia. 

Artigo 2.º 

 
Missão 

 

1. O CNV tem por missão geral a promoção do trabalho 

voluntário, bem como a informação, formação e apoio às 

organizações promotoras do voluntariado. 
 

2. O CNV funciona ainda como uma organização promo- 

tora do voluntariado, podendo actuar em todas as áreas 

de interesse social e comunitárias previstas no artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 42/2010, de 27 de Setembro. 

Artigo 3.º 

 
Superintendência 

 

O CNV fica sob a superintendência do membro do 

Governo responsável pela área da juventude. 

Artigo 4.º 

 
Estatuto 

 

Fica aprovado o Estatuto do CNV em anexo ao presente 

diploma, que dele faz parte integrante e baixa assinado 

pela Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento 

dos Recursos Humanos. 

Artigo 5.º 

 
Disposições transitórias 

 

1. O projecto de implementação do Programa Nacional 

de Voluntariado é o responsável pela instalação do CNV. 
 

2. Enquanto durar o processo de instalação, o projecto 

de implementação do Programa Nacional de Voluntaria- 

do assume as atribuições e competências do CNV. 
 

3. É fixado em 4 (quatro) meses o período de instalação 

do CNV. 

Artigo 6.º 

 
Entrada em vigor 

 

O presente diploma entra em vigor 30 (trinta) dias 

após a sua publicação. 
 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros do 

dia 31 Maio de 2012. 
 

José Maria Pereira Neves - Cristina Isabel Lopes da 

Silva Monteiro Duarte - Janira Isabel Fonseca Hopffer 

Almada 
 

Promulgado em 20 de Agosto de 2012 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE CARLOS DE 

ALMEIDA FONSECA 
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ANEXO 

ESTATUTO DO CORPO NACIONAL 

DE VOLUNTÁRIOS (CNV) 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Natureza 

O Corpo Nacional de Voluntários, adiante abreviada- 

mente designado por CNV, é uma agência de promoção 

do voluntariado, dotada de personalidade jurídica de 

direito público e sem fins lucrativos. 

Artigo 2.º 

Sede 

O CNV tem a sua sede na Cidade da Praia, podendo esta- 

belecer, em qualquer ponto do território nacional, agências 

ou outras formas de representação que forem consideradas 

necessárias à prossecução das suas atribuições. 

Artigo 3.º 

Regime aplicável 

O CNV rege-se pelo presente Estatuto e seus regu- 

lamentos internos e, subsidiariamente, pelo direito 

administrativo. 

Artigo 4.º 

Âmbito de actuação 

1. O CNV desenvolve a sua missão junto de entidades 

públicas e privadas. 

2. O CNV estabelece relações de colaboração com enti- 

dades internacionais e instituições congéneres de países 

com os quais sejam celebrados protocolos de cooperação. 

CAPÍTULO II 

Missão e atribuições 

Artigo 5.º 

Missão 

1. O CNV tem por missão geral a promoção do trabalho 

voluntário, bem como a informação, formação e apoio às 

organizações promotoras do voluntariado. 

2. O CNV funciona ainda como uma organização promo- 

tora do voluntariado, podendo actuar em todas as áreas 

de interesse social e comunitárias previstas no artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 42/2010, de 27 de Setembro. 

Artigo 6.º 

Atribuições 

1. São atribuições do CNV, designadamente, as seguintes: 

a) Funcionar como uma organização promotora do 

voluntariado; 

b) Organizar e manter actualizada uma base de 

dados de registo das organizações promotoras 

e dos voluntários discriminando as respectivas 

áreas de actividade; 

c) Desenvolver as acções adequadas ao conhecimento 

e caracterização do universo dos voluntários; 

d) Impulsionar campanhas de sensibilização, 

informação e fomento do voluntariado, 

utilizando, entre outros, os meios de difusão 

através da comunicação social; 

e) Informar sobre os recursos existentes na 

comunidade relacionados com a acção 

voluntária; 

f) Promover investigações e estudos sociológicos 

sobre o voluntariado, designadamente em 

colaboração  com  as   universidades,   sobre 

a atitude, predisposição e motivação dos 

cidadãos para a realização do trabalho 

voluntário; 

g) Colaborar com as organizações de promoção do 

voluntariado na organização de cursos de 

formação e aperfeiçoamento, tanto de carácter 

geral como específico para os voluntários; 

h) Promover intercâmbios formativos e culturais 

com voluntários de outras nacionalidades; 

i) Potenciar o reconhecimento público pelo 

trabalho desenvolvido pelas organizações de 

voluntariado e pelos voluntários; 

j) Assegurar que nos programas educativos se 

potencie a formação nos valores inerentes ao 

compromisso de solidariedade e cooperação 

de toda a acção voluntária; 

k) Participar no financiamento de projectos de 

iniciativa social em regime de voluntariado 

nas diferentes áreas de interesse social 

definidas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

42/2010, de 27 de Setembro; 

l) Criar as condições para que sejam asseguradas 

assessoria jurídica e administrativa às 

organizações de voluntariado; 

m) Providenciar junto das empresas transpor- 

tadoras, sempre que se justifique, a celebração 

de acordos para utilização de transportes 

públicos pelos voluntários; 

n) Emitir o cartão de identificação do voluntário, 

nos termos da lei; 

o) Promover as acções inerentes à  contratação  

de uma apólice de  seguro  de  grupo  entre 

as organizações promotoras e as entidades 

seguradoras tendo em vista a cobertura da 

responsabilidade civil, nos termos do regime 

do voluntariado; 

p) Conceder apoio técnico às organizações 

promotoras mediante a disponibilização de 

informação com interesse para o exercício do 

voluntariado; 

q) Sensibilizar as empresas para, em termos 

curriculares, valorizarem a experiência adquirida 

em acções de voluntariado, especialmente dos 

jovens à procura de emprego; 

r) Acompanhar a aplicação e a correspondente 

fiscalização do regime do voluntariado e 

propor as medidas que se revelem adequadas 

ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. 
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2. O CNV, enquanto organização promotora, pode, nos 

termos do regime do voluntariado, firmar programas de 

voluntariado com os voluntários. 

CAPÍTULO III 

Órgãos 

Secção I 

Disposições gerais 

Artigo 7.º 

Tipificação 

São órgãos do CNV: 

a) O Presidente do CNV; 

b) O Conselho Directivo. 

Artigo 8.º 

Mandato 

O mandato dos membros dos órgãos do CNV tem a 

duração de 3 (três) anos, podendo ser renovado por uma 

ou mais vezes, continuando, porém, os seus membros 

em exercício até à efectiva substituição ou declaração de 

cessação de funções. 

Secção II 

Presidente do CNV 

Artigo 9.º 

Natureza 

1. O Presidente CNV é o órgão executivo singular  

do CNV, provido em comissão ordinária de serviço ou 

mediante contrato de gestão, por Despacho do Primeiro- 

Ministro, sob proposta da entidade de superintendência, 

de entre indivíduos de reconhecida competência técnica 

e idoneidade. 

2. O Presidente do CNV é substituído nas suas faltas 

e impedimentos pelo membro do Conselho Directivo que 

designar ou, na falta de designação, por quem for desig- 

nado pela entidade de superintendência. 

Artigo 10.º 

Competência 

1. Compete ao Presidente do CNV dirigir e orientar 

a acção dos órgãos e serviços do CNV, nos termos das 

competências que lhe sejam conferidas por lei ou que 

nele sejam delegadas ou subdelegadas tendo em vista a 

prossecução das suas atribuições e, em especial: 

a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho 

Directivo e providenciar pela execução das 

deliberações tomadas; 

b) Representar o CNV, em juízo e fora dele, e dirigir 

a respectiva actividade; 

c) Assegurar as relações do CNV com a entidade de 

superintendência e com os demais organismos 

públicos; 

d) Determinar a realização de pareceres, estudos 

e informações, designadamente os que lhe 

sejam solicitados pelo Governo; 

e) Autorizar a realização de despesas e o seu 

pagamento até ao montante determinado 

pelo Conselho Directivo; 

f) Promover a elaboração dos instrumentos de gestão 

provisional, dos documentos de prestação de 

contas e dos regulamentos internos; 

g) Exercer a gestão do pessoal do CNV e a respectiva 

acção disciplinar, bem como nomear e 

exonerar os responsáveis pelos serviços; 

h) Celebrar acordos de cooperação com entidades 

nacionais e estrangeiras no domínio das 

atribuições do CNV; 

i) Decidir sobre matérias que, embora da 

competência do Conselho Directivo, não 

possam pela sua urgência aguardar a 

resolução do mesmo, ao qual, todavia, devem 

ser presentes, para ratificação, na primeira 

reunião que se seguir à tomada de decisão; 

j) Exercer as competências que lhe sejam delegadas 

pelo Membro do Governo da superintendência. 

2. O Presidente do CNV pode delegar ou subdelegar 

competências nos membros do Conselho Directivo. 

Secção III 

Conselho Directivo 

Artigo 11.º 

Natureza e composição 

1. O Conselho Directivo é o órgão deliberativo colegial 

do CNV, constituído pelo Presidente do CNV e dois vo- 

gais, estes nomeados em comissão ordinária de serviço, 

por Despacho do Primeiro-ministro, sob proposta da 

entidade de superintendência, ouvido o Presidente, de 

entre indivíduos de reconhecida competência técnica e 

idoneidade. 

2. Os vogais do Conselho Directivo podem exercer o 

mandato em regime de permanência, a tempo inteiro ou 

meio tempo, ou ainda de forma não profissionalizada em 

regime de voluntariado. 

Artigo 12.º 

Competência 

Compete ao Conselho Directivo: 

a) Deliberar sobre as políticas de gestão e as 

normas de funcionamento do CNV; 

b) Aprovar os instrumentos de gestão e 

submetê-los a homologação da entidade de 

superintendência; 

c) Acompanhar a execução do plano de actividades 

e do orçamento do CNV; 

d) Assegurar a regularidade da cobrança das receitas 

e a legalidade do processamento das despesas; 

e) Autorizar a realização das despesas, devidamente 

orçamentadas, e o seu pagamento e zelar pela 

cobrança e arrecadação das receitas; 

f) Adjudicar e controlar  obras  e  fornecimento  

de material ou serviços e verificar a sua 

compatibilidade com os respectivos cadernos 

de encargos ou propostas de adjudicação ou 

fornecimento, nos termos da lei da contratação 

pública; 
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g) Providenciar pela organização e actualização do 

cadastro dos bens pertencentes ao CNV; 

h) Preparar a proposta de estrutura orgânica e  

de funcionamento dos serviços, bem como o 

quadro de pessoal do CNV e submetê-la à 

entidade de superintendência para aprovação; 

i) Deliberar sobre a realização de empréstimos ou 

outras operações financeiras; 

j) Adquirir bens imóveis, nos termos da legislação 

aplicável; 

k) Aprovar os regulamentos internos destinados à 

execução do presente Estatuto e necessários 

ao bom funcionamento dos serviços; 

l) Aprovar o seu regimento interno; 

m) Administrar as actividades do CNV em todos 

os assuntos que não sejam da expressa 

competência de outros órgãos. 

Artigo 13.º 

Funcionamento 

1. O Conselho Directivo reúne-se ordinariamente uma 

vez por mês, e extraordinariamente, sempre que convo- 

cado pelo Presidente do CNV. 

2. Para que os órgãos do CNV deliberem validamente 

        é necessária a presença da maioria dos respectivos mem- 

bros em exercício. 

3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos 

expressos, tendo o Presidente, ou quem o substitua, voto 

de qualidade. 

Artigo 14.º 

Convocatórias 

1. Para a reunião do Conselho Directivo apenas são 

válidas as convocatórias quando feitas a todos os seus 

membros. 

2. Consideram-se validamente convocados os membros 

que tenham recebido a convocatória. 

Artigo 15.º 

Actas 

De todas as reuniões são lavradas actas pelo secretário 

que, depois de aprovadas, são obrigatoriamente assinadas 

por todos os membros presentes. 

CAPÍTULO IV 

Serviços 

Artigo 16.º 

Serviços 

1. A estrutura dos serviços do CNV integra: 

a) A Agência Nacional de Voluntariado; 

b) As Agências Locais de Voluntariado. 

2. A Agencia Nacional de Voluntariado é o serviço 

central do CNV. 

3. As Agencias Locais de Voluntariado são serviços 

desconcentrados do CNV. 

4. A estrutura orgânica e de funcionamento dos serviços 

são aprovados por Portaria do membro de Governo de 

superintendência, sob proposta do Conselho Directivo. 

CAPÍTULO V 

Gestão económico-financeira e patrimonial 

Artigo 17.º 

Instrumentos de gestão 

1. São instrumentos de gestão do CNV: 

a) Os programas de actividade anual e plurianual; 

b) O orçamento-programa privativo anual e 

plurianual. 

2. Os programas de actividades enunciam não só a 

justificação das actividades, mas também a distribuição 

das prioridades no tempo, a independência das acções e 

o seu desenvolvimento, os meios previstos para a respec- 

tiva cobertura financeira e os adequados mecanismos de 

controlo e revisão. 

3. Os programas plurianuais são actualizados em cada 

ano em função do controlo, correcção ou ajustamento 

das actuações, tendo em vista os objectivos fixados e os 

resultados esperados. 

Artigo 18.º 

Instrumentos de prestação de contas 

São instrumentos de prestação de contas do CNV: 

a) Relatório semestral e anual de gestão; 

b) A conta anual de gerência; 

c) O balancete trimestral. 

Artigo 19.º 

Receitas 

1. O CNV dispõe das seguintes receitas próprias: 

a) As comparticipações, os subsídios e os 

financiamentos concedidos por quaisquer 

entidades nacionais e internacionais; 

b) As doações, heranças ou legados de que for 

beneficiário; 

c) Os saldos de gerência anterior; 

d) Quaisquer outros rendimentos que por lei, contrato 

ou qualquer outro título lhe devam pertencer. 

2. O CNV dispõe ainda das receitas provenientes das 

dotações que lhe forem atribuídas pelo Estado. 

Artigo 20.º 

Despesas 

1. Constituem despesas do CNV as que resultem de en- 

cargos decorrentes da prossecução das atribuições que lhe 

estão cometidas, incluindo, designadamente, as seguintes: 

a) Os encargos com o respectivo funcionamento; 

b) As despesas com o pessoal; 

c) Os custos de aquisição, manutenção e conservação 

de bens e equipamentos e serviços que tenha 

de utilizar. 
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2. Na realização das despesas respeita-se os condicio- 

nalismos e imperativos decorrentes do orçamento e plano 

aprovados, bem como as prioridades que excepcionalmente 

vierem a ser fixadas. 

3. Sem prejuízo das necessidades de assegurar o melhor 

aproveitamento das pessoas e meios materiais disponí- 

veis, tem-se como regra essencial de gestão das dotações 

de despesas a minimização dos custos para o máximo de 

eficiência dos meios postos em execução. 

Artigo 21.º 

Movimentação de fundos e pagamentos 

1. Os fundos do CNV são depositados em conta própria 

à ordem numa instituição de crédito, só podendo ser 

movimentados a débito mediante assinatura conjunta 

do Presidente, ou seu substituto, e do responsável pelos 

serviços financeiros do CNV ou quem o substitua. 

2. Os pagamentos são efectuados, em regra, por meio 

de cheques, que são entregues em troca dos respectivos 

recibos devidamente legalizados. 

3. Os cheques são sempre nominativos. 

Artigo 22.º 

Sistemas de contabilidade 

1. A contabilidade do CNV deve adequar-se às ne- 

cessidades da respectiva gestão, permitir um controlo 

        orçamental permanente e, bem assim, a fácil verificação 

da relação existente entre os valores patrimoniais e fi- 

nanceiros e os correspondentes elementos contabilísticos. 

2. O CNV aplica o plano de contabilidade público em 

vigor, adaptado às suas realidades específicas. 

Artigo 23.º 

Património 

1. Constitui património do CNV a universalidade dos 

bens na sua titularidade e ainda os bens, direitos e obri- 

gações que receba ou contraia por qualquer título para 

o exercício da sua actividade própria. 

2. O CNV administra e dispõe livremente, nos termos 

do presente Estatuto, dos bens que constituem o seu 

património, sem sujeição às normas relativas ao domínio 

privado do Estado. 

3. O CNV administra os bens do domínio público que 

forem ou vierem a ser afectados à sua actividade, devendo 

manter actualizado o respectivo cadastro. 

4. O CNV não pode, contudo, alienar os edifícios que 

pelo Estado lhe tenham sido destinados ou cedidos para 

a instalação dos serviços que lhe são próprios. 

5. O CNV pode aceitar quaisquer doações ou legados, 

carecendo de autorizarão da entidade de superintendên- 

cia, quando daí resultem encargos para o CNV. 

6. Pela dívida do CNV responde apenas o respectivo 

património. 

Artigo 24.º 

Sujeição ao Tribunal de Contas 

O CNV está sujeito á fiscalização preventiva e suces- 

siva do Tribunal de Contas. 

Artigo 25.º 

Controlo financeiro 

A actividade financeira do CNV está sujeita ao controlo 

financeiro exercido pela Inspecção-geral de Finanças ou 

através de auditorias ordenadas pela entidade de supe- 

rintendência. 

Artigo 26.º 

Remissão 

A gestão financeira do CNV rege-se pelas leis da con- 

tabilidade e das aquisições públicas. 

CAPÍTULO VI 

Pessoal 

Artigo 27.º 

Quadro de pessoal 

O CNV dispõe de um quadro de pessoal mínimo a 

aprovar por Portaria do membro de Governo de supe- 

rintendência, mediante proposta do Conselho Directivo. 

Artigo 28.º 

Regime de pessoal 

Ao pessoal do CNV aplica-se o regime da função pública. 

Artigo 29.º 

Mobilidade 

Os funcionários da Administração Pública central, de 

Institutos Públicos e das Autarquias Locais, bem como 

os trabalhadores das empresas públicas, podem ser 

chamados a desempenhar funções no CNV em regime de 

mobilidade, com garantia do seu lugar de origem e dos 

direitos nele adquiridos, nos termos da lei. 

CAPÍTULO VII 

Superintendência 

Artigo 30.º 

Entidades e competências 

1. O CNV fica sob a superintendência do membro do 

Governo responsável pelo sector da juventude. 

2. Compete à entidade de superintendência: 

a) Orientar superiormente a actividade do CNV; 

b) Aprovar, mediante proposta do Conselho 

Directivo, a estrutura orgânica e o quadro de 

pessoal do CNV; 

c) Homologar os instrumentos de gestão previsional 

e os documentos de prestação de contas; 

d) Homologar  os  actos  de  aquisição,  oneração  

e alienação de bens imóveis e dos móveis 

sujeitos a registo; 

e) Autorizar a contracção de empréstimos quando 

permitidos por lei; 

f) Autorizar a aceitação de doações, heranças e 

legados litigiosos ou sujeitos a encargos; 

g) Suspender, revogar e anular, nos termos da lei, os 

actos dos órgãos próprios do CNV que violem 

a lei ou sejam considerados inoportunos e 

inconvenientes para o interesse público; 
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h) Fiscalizar e inspeccionar o funcionamento do 

CNV; 

i) Ordenar inquéritos, sindicâncias ou inspecções 

ao CNV; 

j) Solicitar informações que entenda necessárias ao 

acompanhamento das actividades do CNV; 

k) Fixar as remunerações do Presidente e dos vogais 

do Conselho Directivo, mediante prévia 

audição do Membro do Governo responsável 

pelas finanças; 

l) O mais que lhe for cometido por lei. 

CAPÍTULO VIII 

Das disposições finais e transitórias 

Artigo 31º 

Vinculação 

1. O CNV obriga-se: 

a) Pela assinatura do Presidente do CNV; 

b) Pela assinatura de um vogal do Conselho 

Directivo que, para tanto, tenha recebido, em 

acta do Conselho Directivo, delegação do 

Presidente do CNV; 

      c) Pela assinatura do representante legalmente 

constituído nos termos e no âmbito dos 

poderes que lhe sejam conferidos. 

            2. Os actos de mero expediente de que não resultem 

obrigações para o CNV podem ser assinados por qualquer 

membro do Conselho Directivo ou pelo trabalhador a 

quem tal poder tenha sido conferido. 

A Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento 

dos Recursos Humanos, Janira Isabel Fonseca Hopffer 

Almada 

 
 

Decreto-Lei n.º 26/2012 

de 31 de Agosto 

No âmbito da implementação das condições legais ne- 

cessárias à implantação dos jogos de fortuna ou azar em 

Cabo Verde, importa regular as condições de funciona- 

mento do jogo do bingo, para que os promotores conheçam 

os procedimentos necessários à sua realização. 

O bingo é uma das modalidades de jogo de fortuna ou 

azar, comum em salas de jogos dos casinos ou outras salas 

de jogos. Nos países onde tais jogos são autorizados, os 

mesmos sujeitam-se à regulamentação própria, determi- 

nada segundo determinados critérios, designadamente, 

sobre a defi nição das regras específi cas, dos locais de sua 

prática, das condições de sua realização e, bem como do 

sistema de fiscalização. 

Deste modo, atento o regime jurídico dos jogos de for- 

tuna ou azar, aprovado pela Lei n.º 77/VI/2005, de 16 de 

Agosto, alterada pela Lei n.º 62/VII/2010, de 31 de Maio, 

o jogo do bingo é objecto de concessão, nos termos gerais 

ou de licença especial. 

Neste contexto, entre as várias regras que o presente 

diploma introduz, destaca-se que: 

-   O exercício da actividade  de  exploração  do 

jogo do bingo depende de  concurso  a 

realizar pelo Governo mediante  atribuição 

de licença especial, através  de   concurso 

ou ajuste directo, nos termos da lei geral; 

- Os titulares de licença especial podem ser pessoas 

colectivas públicas ou pessoas colectivas privadas; 

- As salas podem ser dotadas de equipamentos de 

restauração e venda de bebidas; 

- Podem ser realizados programas de animação para 

os frequentadores, bem como a publicidade 

no interior e no exterior das salas de bingo 

relativamente aos espectáculos e programas 

de animação que ocorram nas salas de jogo; 

-   Deve  haver  horário  de  funcionamento 

regular das salas de bingo, embora 

permitindo uma certa liberdade aos 

promotores, atendendo ao seu público 

concreto, a fixação do respectivo período de 

funcionamento do estabelecimento, o qual não 

pode exceder 12 (doze) horas diárias. 

No presente diploma são também estatuídas normas 

gerais de funcionamento, de controlo e de fiscalização das 

salas de jogo do bingo. 

Assim: 

Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 77/VI/2005, de 16 de Agosto, alterada pela Lei nº 62/ 

VII/2010, de 31 de Maio; e 

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do n.º 2 do 

artigo 204.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto 

1. O presente diploma visa regular o exercício da acti- 

vidade de exploração do jogo do bingo e o funcionamento 

das salas onde o mesmo é praticado. 

2. As características, os elementos e as regras técnicas 

do jogo do bingo, bem como os prémios a atribuir e demais 

requisitos necessários para a exploração das salas e fun- 

cionamento das sessões de jogo constam de regulamento 

a aprovar pela Inspecção Geral de Jogos (IGJ). 

Artigo 2.º 

Âmbito 

1. O presente diploma aplica-se à exploração do jogo 

do bingo: 

a) Nos casinos ou em salas de jogos inseridas em 

empreendimentos turísticos com classificação 

igual ou superior a 4 (quatro) estrelas; 

b) Fora da área das zonas de jogo fixadas nos termos 

do regime jurídico dos jogos de fortuna ou azar; 


