


Política de Jogo Responsável 
 

Sabemos que o jogo online pode ter consequências na vida pessoal e 
profissional de alguns jogadores. A nossa missão 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 Moosh 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 é fundamental para mantermos a nossa saúde mental, evitando 

assim problemas patológicos com consequências graves para o 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 percentagem que poderá desenvolver uma dependência. Esta 
dependência, como a maioria das dependências, tem um impacto na vida pessoal, familiar, 

social e profissional do utilizador e pode ser uma consequência de outros problemas 

psicológicos que o próprio utilizador desconhece. 

É de extrema importância identificar este tipo de comportamento o mais cedo possível. Além de 
um conjunto de profissionais que diariamente analisam o padrão de jogo dos utilizadores com 

vista a promover o jogo responsável, a Moosh disponibiliza também um 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 

A Moosh aconselha-o a: 

 Jogar como forma de entretenimento e não com o objetivo de ganhar dinheiro; 

 Ter em conta que o jogo online é uma forma de entretenimento e que não pode controlar 
as suas ações; 

 Jogue de forma consciente e racional e estabeleça limites máximos de depósito e de 
aposta; 

 Estabeleça um limite máximo de depósito e/ou de aposta e nunca aposte o dinheiro que 
está destinado a obrigações financeiras tais como alimentação, renda, contas, etc; 

 Analisar se está a ultrapassar os limites que impôs a si próprio, uma vez que tal pode ser 
um sinal que o deve alertar para a necessidade de manter o controlo das suas ações; 

 Nunca apostar para recuperar montantes perdidos; 

 Nunca contrair empréstimos para jogar online; 

 Estar sempre lúcido e consciente do risco quando joga e nunca jogar sob a influência de 
substâncias que possam afetar as suas decisões e/ou prejudicar e/ou diminuir a sua força 

de vontade e a responsabilidade sobre os seus atos; 

 Lembrar-se de parar para descansar e verificar os montantes ganhos e/ou perdidos; 

 Nunca utilizar o jogo online para tentar esquecer problemas ou situações difíceis da vida; 
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 Nunca permitir que menores acedam à sua conta de jogador. Se partilha o seu computador 
e/ou outros dispositivos com menores, sugerimos que consulte a área "Proteção de 

Menores". 

 

Questionário de Autoavaliação 

Caso tema que o jogo esteja a tomar controlo sobre a sua vida (ou a vida de alguém próximo), 
as seguintes perguntas podem ajudar a perceber se está ou não perante um problema. 

 Passa a maior parte do dia a apostar? 

 Já utilizou fundos destinados a encargos financeiros para efetuar apostas? 

 Já pediu dinheiro emprestado para o jogo? 

 Já mentiu sobre a quantidade de tempo e dinheiro destinado ao jogo? 

 Já perdeu ou pôs em risco uma relação pessoal e/ou familiar devido ao jogo? 

 Tem dificuldades em dormir devido aos hábitos de jogo? 

 Sente-se irritado e revoltado quando perde uma aposta e/ou não consegue recuperar o 
montante perdido? 

 Sente remorsos depois de uma sessão de jogo? 

 Joga para esquecer problemas pessoais? 

 Quando perde, continua a jogar para recuperar o montante perdido? 

 Após ganhar, sente necessidade de continuar a jogar para ganhar mais? 

Se respondeu afirmativamente a uma ou mais perguntas, é possível que tenha ou esteja a 
desenvolver uma adição ao jogo. 

Neste caso, sugerimos que proceda de imediato à autoexclusão de todos os operadores de jogo 
online (consulte a área "Autoexclusão") e procure urgentemente ajuda (consulte a área de 

"Contatos Úteis"). Alternativamente poderá contatar de imediato o nosso apoio ao cliente que o 

guiará neste processo. 

 

Limites de Depósito e de Aposta 

 Como parte integrante da nossa Política de Jogo Responsável, a Moosh disponibiliza 
mecanismos de limitação de depósitos e de apostas que podem ajudar os utilizadores a 

controlar os montantes a depositar e apostar; 

 O utilizador pode optar por limites diários, semanais ou mensais; 

 Os limites diários são definidos por períodos de 24 horas, os limites semanais por períodos 
de 168 horas e os limites mensais por períodos de 720 horas; 

 Caso o utilizador tenha definido um limite diário ou semanal e posteriormente defina um 
limite mensal , os limites diário e semanal tornar-se-ão redundantes e apenas o limite 

mensal ficará em vigor; 

 Caso o utilizador deseje reduzir o montante de um limite, este será efetuado 

automaticamente e de imediato. Caso o utilizador implemente um aumento do montante de 

um limite, este só entrará em vigor 24 horas a partir do momento da alteração; 

 Para definir limites, o utilizador deve aceder a "Limites de Conta" que pode encontrar na 

conta de jogador. Poderá alternativamente contatar o apoio ao cliente para mais 
informação. 



Pausa de Jogo 

 O utilizador poderá decidir fazer uma pausa do jogo online; 

 A pausa de jogo pode ser de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 1 mês ou 6 semanas; 

 A pausa de jogo não substitui de modo algum a autoexclusão; 

 A conta de utilizador será reativada automaticamente assim que o período de pausa de 

jogo findar; 
 Para ativar a Pausa de Jogo, o utilizador deve aceder a “Minha Conta” e “Pausa de Jogo”. 

 

Autoexclusão 

 O período de autoexclusão tem a duração mínima de três meses e ficará ativo até à data 
escolhida pelo utilizador, ou de forma indeterminada, caso não seja estabelecida uma data 

de término; 

 Para autoexcluir-se, o utilizador deve aceder a “Minha Conta” e “Autoexclusão”; 

 O utilizador poderá alternativamente autoexcluir-se junto do Regulador através da 
ligação AQUI; 

 Caso o término da autoexclusão seja comunicado pelo regulador, a Moosh processará a 
reabertura da respetiva conta, um mês após a recepção da comunicação do regulador. 

 

Proteção de Menores 

 A Moosh não permite o registo a menores de 18 anos; 

 Caso partilhe algum dispositivo com menores de 18 anos, recomendamos as seguintes 
precauções: 

 Não guarde a palavra-passe de acesso à conta no navegador; 

 Mantenha o nome de utilizador, palavra-passe e dados de métodos de depósito 

fora de alcance; 

 Não partilhe cartões de crédito ou dados de contas bancárias com menores; 

 Instale software de restrição de acesso, como por exemplo, netnanny.com ou 

cyberpatrol.com. 

 
 

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. 

 

 

 

http://www.srij.turismodeportugal.pt/pt/jogo-responsavel/autoexclusao-e-proibicao/
mailto:1414@sicad.min-saude.pt


 

 

 

 

 

 




