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SOMOS UMA EMPRESA PORTUGUESA
Somos uma empresa portuguesa de jogos e apostas online que nasceu no seio da Cofina, grupo líder em Portugal no segmento de
imprensa.
Sabia que os jornais Record, Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Destak fazem parte do grupo Cofina?
E também as revistas SÁBADO e Máxima? E o website FLASH!?
Conhece a Liga Record? Cria a sua própria liga e habilita-se a ganhar prémios? Já viu as máquinas que desfilam n'Aquela
Máquina?
Os nossos jogadores estão na linha da frente das nossas preocupações, daí procurarmos antecipar-nos às suas necessidades,
procurando exceder as suas expectativas, acompanhando-os em cada passo da sua jornada no nosso universo de entretenimento.
Apostamos na simplicidade, na qualidade, no detalhe, na informação e no apoio que prestamos aos nossos jogadores. E mais,
levamos muito a sério a privacidade dos nossos jogadores e a integridade e sigilo dos seus dados pessoais.
JÁ EXPERIMENTOU?
EM NOSSAAPOSTA.PT ENCONTRA:
VARIEDADE E INOVAÇÃO DOS JOGOS
DIVERSIDADE NAS FORMAS DE PRÉMIOS, BÓNUS E OFERTAS
JOGOS JUSTOS, BEM EXPLICADOS
JOGOS DE CARREGAMENTO RÁPIDO A QUE PODE ACEDER ONDE QUER QUE ESTEJA
CONHEÇA A NOSSA EQUIPA
FERNANDO PAES AFONSO
CEO
É o responsável por delinear o rumo estratégico da Nossa Aposta. O Fernando ambiciona a criação de um Universo de
Entretenimento cada vez melhor, onde todos possam ter bons momentos de diversão.
FRANCISCO PEDROSA
COO
É o responsável pela condução do mundo das operações e sistemas de jogo da Nossa Aposta. Para o Francisco a prioridade é
garantir que todos os nossos jogadores usufruem de uma experiência de jogo sem problemas, que toda a máquina que está por
detrás do Portal da Nossa Aposta funciona de forma eficaz e sem sobressaltos.
SOFIA DUARTE CAETANO
CRO
É a responsável por garantir que as nossas operações se desenvolvem de acordo as leis, regulamentos e boas práticas. É também da
responsabilidade da Sofia promover elevados padrões éticos e de jogo responsável, assegurar que a plataforma da Nossa Aposta
garante a privacidade e a segurança dos dados dos nossos jogadores e combater as utilizações abusivas dos instrumentos de jogo
que fornecemos.
MARGARIDA TOMAZ GOMES
CMO
A Margarida é a responsável por levar até a si os melhores jogos e apostas disponíveis no mercado. A sua ambição é garantir que
ao entrar no universo da Nossa Aposta pode usufruir de uma grande variedade de jogos e formas de ganhar prémios, que facilmente
encontra os seus jogos preferidos e que, a cada passo da sua experiência, obtenha o melhor atendimento, o melhor entendimento e a
melhor resposta às suas dúvidas.
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NUNO SILVA
OPERATIONS MANAGER
É responsável por garantir a gestão operacional do serviço, o normal funcionamento e segurança dos sistemas. É o Nuno que
estabelece a ligação com fornecedores externos, assegurando a disponibilidade e segurança necessárias para que possa usufruir ao
máximo da oferta da Nossa Aposta.
NÁDIA PAULO
DIGITAL MARKETING MANAGER
É a responsável pela gestão das campanhas e conteúdos online, para garantir que os jogadores (e futuros jogadores) encontram a
Nossa Aposta. A Nádia garante a actualização constante do website e que os seus utilizadores encontram facilmente toda a ajuda e
apoio de que precisam.
A NOSSA APOSTA NUM MUNDO MELHOR
JOGAR É DIVERTIDO
FAREMOS O QUE ESTIVER AO NOSSO ALCANCE PARA QUE ASSIM SEJA
Mas acreditamos que o entretenimento acompanhado pelo prazer de bem fazer é muito melhor. Decidimos, por isso, logo
no momento da nossa constituição, que uma parcela dos lucros gerados pela nossaaposta.pt será utilizada para financiar
projectos de responsabilidade social que serão escolhidos… por si!
Voltaremos em breve com mais novidades sobre estes projectos.
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