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Sobre nós 

A garantia para os seus jogos online. 

O nosso site de jogos online é operado pela Estoril Sol Digital, Online Gaming Products and Services, S.A. que faz parte do maior 

e mais prestigiado grupo de casinos em Portugal, o Grupo Estoril Sol, que opera em Portugal há mais de 50 anos. 

História do site de jogos da EstorilSolCasinos.pt 

O site de jogos online EstorilSolCasinos.pt iniciou actividade em 2016, quando a nova lei portuguesa para o Jogo Online entrou em 

vigor. 

Como resultado, é um dos primeiros websites a oferecer legalmente jogos de casino online classe A e B, que são os mesmos jogos 

que podem ser encontrados em qualquer casino físico em Portugal. A maioria dos jogos disponíveis no EstorilSolCasinos.pt, 

nomeadamente as slot machines online, o blackjack online e as roletas online, oferecem aos jogadores uma melhor interacção do 

que jogos de casino online tradicionais. A nossa oferta de jogos opera de acordo com os mesmos princípios dos casinos físicos, 

garantindo uma excelente experiência de jogo para os jogadores online. 

O nosso website de jogos é baseado na plataforma de jogos desenvolvida pelo nosso parceiro GAMING1, que disponibiliza um 

serviço completo e integrado, especializado em projectos de casino online e apostas desportivas de alto desempenho. 

Site de jogos Português 

 

O EstorilSolCasinos.pt é um website de jogos online Português, legal e autorizado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, 

sob o governo do Secretário de Estado do Turismo Português. 

Sendo um site legal e certificado, o EstorilSolCasinos.pt faz todos os esforços para cumprir com as recomendações do Serviço de 

Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) para proteger os jogadores através de mecanismos específicos tais como garantias de 

pagamento, verificação de jogadores excluídos, entre outros. 

Asseguramos que todos os montantes ganhos são automaticamente creditados na conta de jogador. Os jogadores podem proceder 

ao levantamento do seu saldo sempre que desejarem. Para isso, devem entrar em "A MINHA CONTA" e de seguida no separador 

"Fazer um levantamento". 

Jogo online justo 

A EstorilSolCasinos.pt tem o maior cuidado para proporcionar ao jogador a melhor experiência possível em qualquer um dos seus 

jogos. O gerador de números aleatórios recomendado pela Microsoft, CryptGenRandom, é usado para garantir o elemento de sorte 

necessário para os jogos funcionarem adequadamente. Pode encontrar mais informações sobre este gerador e o seu algoritmo na 

Wikipédia. 
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