
Desde a inauguração em 2006 
 

Casino Lisboa distribuiu em 16 anos 

mais de 6,2 mil milhões de euros em prémios 
 

. Estado recebeu mais de 655 milhões de euros em receitas fiscais 

 

 

A comemorar o décimo sexto aniversário, na próxima terça-feira, dia 19 de Abril, o Casino 

Lisboa distribuiu, desde a inauguração, pelos seus frequentadores prémios no valor global 

de 6.204 milhões de euros em grandes prémios. É de salientar que, no período em causa, o 

Casino Lisboa gerou um total de 655,02 milhões de euros de receitas fiscais, arrecadadas 

pelo Estado / Turismo de Portugal. 

 

 

Receitas de Jogo 
 

No período em causa, o Casino Lisboa gerou receitas brutas de jogo que ascenderam a 

1.243 milhões de euros, tendo sido 1.106 milhões de euros de jogos de máquinas (82%) e 

226,8 milhões de euros de jogos bancados (18%).   
 

Deste montante global, o Casino Lisboa gerou, em 16 anos, um total de 655,02 milhões de 

euros de receitas fiscais, arrecadadas pelo Estado / Turismo de Portugal, sendo: 

621,62 milhões de euros, a título de contrapartidas anuais; 

33,4 milhões de euros, a titulo de contrapartida inicial. 
 

Nos termos da Lei do Jogo e do contrato de concessão em vigor, 50% das receitas brutas 

dos jogos revertem a favor do Estado. Recorde-se que os montantes resultantes destas 

contrapartidas anuais são direccionados, conforme o legalmente disposto, à realização de 

acções de formação turística, a subsidiar obras de interesse turístico no município de 

Lisboa, bem como acções de promoção turística do destino Lisboa. É de registar, ainda, que 

as receitas fiscais oriundas do imposto de jogo que são entregues ao Turismo de Portugal 

representam cerca de 70% do seu orçamento. 
 

Importa, também, salientar que a contrapartida inicial definiu a aplicação das verbas em 

equipamento cultural no Parque Mayer, a recuperação do Pavilhão Carlos Lopes e um 

museu nacional, concebido pelo Governo no Município de Lisboa (Museu dos Coches). 

 

 

Oferta de Jogo 
 

O Casino Lisboa dispõe, presentemente, de uma oferta de jogo constituída por um parque 

de máquinas automáticas com cerca de 650 slot machines – o maior da europa - e 28 

mesas de jogo bancado. 
 

Conforme previsto desde a abertura do Casino ao público e a pressão do aumento da 

procura, verificou-se até 2009 a necessidade de aumentar a oferta de jogo, de forma 

sustentada. Recorde-se que, aquando da inauguração do Casino Lisboa, as áreas de jogo 



eram compostas por 800 máquinas automáticas e 21 mesas de jogo bancado. 

 

Investimento  
 

Note-se, ainda, que a concretização do projecto “Casino Lisboa” acarretou um 

investimento global de 120 milhões de euros, incluindo neste valor a contrapartida inicial 

paga ao Estado (30 milhões de euros) e as obras de ampliação realizadas em 2009. 

 

 

Com um percurso assinalado pelo êxito, o Casino Lisboa distinguiu-se, desde logo, por 

conciliar, de forma harmoniosa, uma alargada oferta de Jogo com um sugestivo programa 

lúdico e cultural. 
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