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Esteja Atento

O jogo a dinheiro deve ser uma experiência de entretenimento, socialização e prazer, vivida
de forma saudável e moderada. Esta é a forma de jogar da maioria da população.

No entanto, o jogo compulsivo ou patológico também é uma realidade e tem consequências
negativas e permanentes, tanto ao nível pessoal como familiar, laboral, social, entre outros.

A SAS APOSTAS SOCIAIS sugere aos jogadores que façam uma autorreflexão quanto aos
seus hábitos de jogo. Leia as afirmações e avalie o seu grau de identificação com cada uma
delas:

(i)  Aposto cada vez mais para manter o entusiasmo ou para "fugir" de problemas, e
ultrapasso repetidamente os limites estabelecidos.

(ii)  Fico inquieto ou ansioso quando tento reduzir ou parar de apostar.

(iii)  Já tentei, sem sucesso, reduzir ou deixar de apostar.

(iv)  Tenho uma preocupação excessiva com o jogo.

(v)  Aposto frequentemente quando me sinto angustiado, deprimido, ansioso.

(vi)  Volto a apostar com o objetivo de recuperar perdas.

(vii)  Escondo da família ou amigos o meu real envolvimento com o jogo.

(viii)  Já prejudiquei ou perdi relações significativas (académicas, familiares ou
profissionais) devido ao meu envolvimento com o jogo.

(ix)  Já recorri a empréstimos para apostar/ para compensar perdas com o jogo ou
tenho problemas financeiros motivados pelo meu envolvimento com o jogo.

Se se identificou positivamente com 4 ou 5 das afirmações acima, o risco de dependência
em relação ao jogo é "Ligeiro". Sugere-se por isso que o Jogador personalize a sua Conta de
Jogador, mantenha-se atento a mudanças nos seus padrões de jogo e reveja regularmente
este documento e, em particular, os pontos acima, de modo a estabelecer práticas de jogo
saudáveis mais adequadas a si.

Se se identifica com 6 ou 7 das afirmações, o seu risco de dependência é "Moderado" e será
prudente contactar uma das linhas de ajuda no ponto 6 (Ajuda e Aconselhamento), no
sentido de receber informação sobre alternativas e hábitos de jogo que o possam ajudar e
reequilibrar a sua postura perante as apostas online.

Se a identificação do Jogador com as afirmações for entre 8 e 9, o risco de dependência de
jogo é "Severa". Recomendamos que solicite ajuda e acompanhamento junto das
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instituições abaixo referidas para o efeito, e que considere as opções de autoexclusão
referidas no Ponto 7 deste documento.

As dependências têm motivações várias e nem sempre ligadas a questões financeiras. Como
qualquer dependência, o jogo compulsivo pode ser um sinónimo de um problema mais
amplo e grave.


