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Contatos Úteis

Caso necessite de ajuda profissional e/ou
conhece alguém em risco, sugerimos que recorra
à Linha Vida. A Linha Vida é um serviço gratuito e

confidencial disponibilizado pelo Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (SICAD) que pode contatar através

de:

Telefone – 1414
(dias úteis, das 10h às 18h)

Email – 1414@sicad.min-saude.pt

Caso não resida em Portugal, contate o nosso
apoio ao cliente, que o ajudará a encontrar um

grupo de apoio na sua área de residência.

Sabemos que o jogo online pode ter consequências na
pessoal e profissional de alguns jogadores. A nossa mi
é oferecer um ambiente de jogo seguro e de puro
entretenimento.
As apostas desportivas e jogos de casino devem ser encarados como uma forma de entretenimento e de diversão e a Moos
disponibiliza uma plataforma que oferece uma experiência positiva e divertida a todos os utilizadores.

O jogo online não é um meio de obter lucros, uma vez que depende exclusivamente da sorte. Jogar de forma responsável 
fundamental para mantermos a nossa saúde mental, evitando assim problemas patológicos com consequências graves par
indivíduo que poderá afetar as relações familiares, pessoais e profissionais.

Apesar da grande maioria dos utilizadores jogar por puro entretenimento, a Moosh reconhece que existirá uma pequena pe
que poderá desenvolver uma dependência. Esta dependência, como a maioria das dependências, tem um impacto na vida 
familiar, social e profissional do utilizador e pode ser uma consequência de outros problemas psicológicos que o próprio uti
desconhece.

É de extrema importância identificar este tipo de comportamento o mais cedo possível. Além de um conjunto de profission
diariamente analisam o padrão de jogo dos utilizadores com vista a promover o jogo responsável, a Moosh disponibiliza tam
conjunto de medidas que podem ajudar os utilizadores a analisar o respetivo padrão de jogo e a promover um ambiente de
entretenimento e diversão.

Conselhos para jogar
online de forma

responsável

Questionário de
Autoavaliação

Limites de Depósito
e de Aposta
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Pausa de Jogo Autoexclusão Proteção de Menores


