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O Placard.pt quer proporcionar-te a melhor experiência de entretenimento. No vídeo abaixo encontras algumas
dicas para jogares de forma responsável e usufruíres ao máximo de uma experiência saudável e divertida.

 

A Política de Jogo Responsável espelha o compromisso da SAS APOSTAS SOCIAIS em proporcionar ao Jogador
uma experiência de jogo tranquila, descontraída e positiva, em ambiente seguro e transparente. Esta política faz
parte integrante dos Termos e Condições de utilização do Sistema de Jogo.

 

JOGUE DE FORMA RESPONSÁVEL

POLÍTICA DE JOGO RESPONSÁVEL
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A SAS APOSTAS SOCIAIS disponibiliza ao Jogador ferramentas de proteção e segurança de acordo com as
melhores práticas, assegurando a presença de um conjunto de controlos de jogo responsáveis e fáceis de usar por
parte do Jogador para adequar o jogo ao seu perfil e usufruir ao máximo da sua experiência.

Assim, durante a utilização do Site e, em particular, aquando do primeiro depósito, o Jogador tem ao seu dispor
um conjunto de ferramentas que permitem uma escolha consciente e um controlo da sua experiência promovendo
atitudes de jogo moderado, não compulsivo.

1. Recomendações de Jogo Responsável

2. Personalize a sua Experiência

3. Jogue de Forma Consciente

4. Esteja Atento

5. Ajuda e Aconselhamento

6. Período de Pausa

7. Autoexclusão

8. Proteção de Menores

9. Proibições de jogo

10. Serviço de Apoio ao Cliente

1. Recomendações de jogo responsável

Com vista à criação de hábitos de jogo saudáveis, a SAS APOSTAS SOCIAIS recomenda:

Informe-se das especificidades, regras e características dos jogos e apostas disponíveis antes de começar a jogar;

Defina à partida valores máximos de depósito diários, semanais e mensais, jogando sempre moderadamente;

Tenha em mente o valor máximo de perdas diárias, mensais e semanais que está disposto a suportar, não
ultrapassando os valores definidos;

Controle os seus gastos e hábitos de jogo mediante a consulta regular do histórico da sua Conta de Jogador;

Não jogue para recuperar o que perdeu;

Não peça dinheiro emprestado para jogar;

Não ultrapasse o orçamento que definiu para este tipo de entretenimento e não dinheiro destinado a bens
essenciais e à manutenção da sua vida pessoal e familiar;

Não jogue com o intuito de resolver problemas, em busca de sucesso financeiro ou como forma de abstração da
realidade;



29/12/21, 15:06 Apostas desportivas online

https://apostas.placard.pt/home 3/9

Evite jogar se está cansado ou sob efeito de substâncias que de alguma forma limitem as suas capacidades;

Encare o jogo como uma forma de entretenimento e lazer.

2. Personalize a sua experiência

A SAS APOSTAS SOCIAIS recomenda a personalização de limites na sua Conta de Jogador.

O Site dá ao Jogador a possibilidade de definir limites de depósito, de apostas e de perdas, de forma a controlar
melhor a sua atividade de jogo. A definição de limites é um princípio importante para garantir hábitos de jogo
saudáveis e o prazer de jogar.

O Jogador pode definir limites de depósito, de apostas e de perdas que podem ser diários (24 horas), semanais (7
dias) ou mensais (um mês). Em alternativa, poderá ser definida uma combinação destes limites para um maior
controlo.

Nos limites diários, o contador é reiniciado todos os dias às 00:00 horas, nos limites semanais às 00:00 de cada
segunda-feira e os limites mensais às 00:00 horas do dia um de cada mês.

Aconselhamos o Jogador a definir um limite de depósito no momento em que se regista no Site. Caso não tenha
ainda definido esses limites pode defini-los na sua secção de "A minha conta" na página "Jogo Responsável"

Se for definido um limite diário e posteriormente um limite semanal inferior àquele, este último é que ficará em
vigor, sendo o limite diário cancelado quando atingir o limite semanal. Caso o limite semanal seja definido com
um valor superior ao limite diário, o valor total dos depósitos do jogador não poderá exceder o limite semanal.

O mesmo se aplica em relação aos limites mensais. Se for definido um limite mensal inferior a qualquer outro
limite (diário ou semanal), esses últimos serão cancelados e apenas ficará em vigor o limite mensal. No caso dos
depósitos, se o limite mensal é inferior aos restantes limites, o valor total dos depósitos do jogador não poderá
exceder o limite mensal.

Os limites definidos mantêm-se ativos até o jogador os alterar. A introdução de limites mais restritivos será feita
de imediato. Sendo solicitados limites menos restritivos estes serão aplicados decorridas 24 horas.

Os limites aplicam-se a toda a sua atividade de jogo no Site. Isto significa que os limites aplicam-se à Conta de
Jogador e têm em consideração quer a atividade do jogador nas Apostas Desportivas, quer no nosso Casino. Por
exemplo, se for definido um limite de perdas diário, vão ser contabilizadas as perdas acumuladas em Apostas
Desportivas e no Casino. Caso o jogador ganhe uma Aposta Desportiva ou tenha sorte no Casino, estes ganhos
são considerados para o limite de perdas desse dia.

O Placard.pt disponibiliza um conjunto de controlos de jogo responsáveis e fáceis de usar que permitem adequar o
jogo ao seu perfil e usufruir ao máximo da experiência. Descubra no vídeo abaixo como definir limites de
depósito e de aposta.
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3. Jogue de forma consciente

A SAS APOSTAS SOCIAIS entende o jogo como uma forma de entretenimento e prazer que deve resultar de
uma escolha consciente do Jogador. De forma a manter-se informado e consciente dos seus gastos e hábitos de
jogo, o Site dispõe de ferramentas adicionais que permitem ao jogador ter um maior controlo sobre as atividades
de jogo.

De forma a controlar o tempo que passa a jogar, o Site disponibiliza um temporizador de jogo.

Este temporizador pode ser configurado pelo Jogador para o ajudar a controlar o tempo que passa no nosso Site,
lembrando-o de há quando tempo está a jogar, através da ativação de um lembrete. O Jogador pode agendar este
lembrete, escolhendo uma das opções possíveis – 30, 60 ou 90 minutos – sendo lembrado após o decurso deste
tempo, sendo-lhe dada a opção de continuar ou parar de jogar.

Na sua Conta de Jogador, o Jogador pode, também, em qualquer altura, consultar o histórico da conta, as
transações efetuadas e o saldo existente.

Sempre que o Jogador o solicitar, a SAS APOSTAS SOCIAIS fornecerá um extrato de conta na qual constem
todas as transações efetuadas na respetiva Conta de Jogador, nos últimos 12 meses. O Jogador também pode pedir
o envio do extrato de conta através do email apoio@placard.pt.

mailto:apoio@placard.pt
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4. 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 5 (Ajuda e Aconselhamento), no sentido de receber informação sobre
alternativas e hábitos de jogo que o possam ajudar e reequilibrar a sua postura perante a atividade de jogo.

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 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.

5. Ajuda e aconselhamento
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A SAS APOSTAS SOCIAIS pretende oferecer uma experiência de jogo saudável. É muito importante identificar
comportamentos de risco e procurar ajuda profissional para um melhor acompanhamento da sua atividade de jogo.
A iniciativa de procurar ajuda e acompanhamento pode ser do Jogador, de um seu familiar ou de alguém que
tenha conhecimento de um Jogador em risco.

A SAS Apostas Sociais disponibiliza uma Linha de Apoio ao Jogo Responsável dedicada ao Placard.pt. Esta
Linha é gerida pelo Instituto de Apoio ao Jogador (IAJ). O IAJ é uma entidade vocacionada para informar,
aconselhar e cooperar, com base em critérios científicos, na área da prevenção, investigação, formação, supervisão
de profissionais e instituições ligadas à problemática do jogo compulsivo. A atividade do IAJ é dirigida e
coordenada pelo Prof. Dr. Pedro Hubert, psicólogo com vasta experiência clínica e de investigação no âmbito dos
comportamentos aditivos e dependência de jogo a dinheiro.

Linha de Apoio ao Jogo Responsável do Placard.pt

- Horário: 2ª a 6ª, das 18h às 20h

- Telefone: (+351) 214 190 339 (custo de chamada para rede fixa)

- Email: ajudaplacardpt@iaj.pt

Tem também ao seu dispor a Linha Vida, serviço de aconselhamento psicológico anónimo, gratuito e confidencial,
na área dos comportamentos aditivos e dependências em geral, incluindo os comportamentos aditivos e
dependência de jogo. Esta linha do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(SICAD) é do Ministério da Saúde, e não se encontra vinculada a Placard.pt.

Linha Vida

- Espaço de aconselhamento telefónico - 1414 (todos os dias úteis, das 10 às 18 horas);

- Espaço de aconselhamento por email - 1414@sicad.min-saude.pt.

6. Período de pausa

O Site disponibiliza ao Jogador um mecanismo de pausa que lhe permite suspender a atividade de jogo a qualquer
momento por um curto espaço de tempo: 24 horas, uma semana ou um 4 (quatro) semanas. A possibilidade de
jogar é automaticamente reativada quando este período terminar.

O jogador pode entrar em contacto com a nossa equipa de Apoio ao Cliente, caso necessite de ajuda ou queira
esclarecer alguma dúvida sobre este tema. O período de Pausa não é revogável.

7. Autoexclusão

Caso o jogador sinta a necessidade de suspender a atividade de jogo por um período de tempo mais alargado, a
SAS APOSTAS SOCIAIS dá-lhe as seguintes opções:

- uma opção de autoexclusão por tempo determinado, podendo optar, através da sua Conta de Jogador,
por uma data específica até à qual a sua autoexclusão vai ser mantida.

- uma opção por tempo indeterminado.

mailto:ajudaplacardpt@iaj.pt
mailto:1414@sicad.min-saude.pt
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Para comunicar a vontade de se autoexcluir, o Jogador pode fazê-lo diretamente no Site, através da sua Conta de
Jogador ou através do site do Regulador, o SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de
Portugal, I.P.. Caso exerça a opção de autoexclusão junto do SRIJ, a autoexclusão aplica-se a todas as entidades
exploradoras de jogos e apostas online.

No caso de Autoexclusão por Tempo Determinado:

Durante o período de autoexclusão, a Conta de Jogador fica suspensa. O Jogador pode fazer log-in, apesar de ficar
impossibilitado de jogar e depositar na sua Conta de Jogador e não receberá qualquer comunicação comercial da
SAS APOSTAS SOCIAIS durante o período definido. O Jogador poderá, no entanto, aceder direitamente ao seu
histórico ou solicitar o levantamento de fundos da sua Conta de Jogador, sendo o saldo transferido para a Conta de
Pagamento num prazo máximo de 48 horas, estando a conta verificada e validada.

No caso de autoexclusão por Tempo Indeterminado:

Ao efetuar o pedido, a Conta de Jogador será cancelada. Para aceder ao histórico de conta deverá efetuar um
pedido ao Apoio ao Cliente, seja por telefone, chat ou email. O saldo disponível na sua Conta de Jogador será
transferido para a Conta de Pagamento indicada na Conta de Jogador, num prazo máximo de 48 horas, estando a
conta verificada e validada.

Como referido, o Jogador pode comunicar a sua decisão de autoexclusão junto do Serviço de Regulação e
Inspeção de Jogos (SRIJ) do Turismo de Portugal, I.P.

O período mínimo de autoexclusão é de três meses. Caso o Jogador tenha comunicado uma autoexclusão por
tempo superior, pode pedir, em qualquer altura, a sua revogação. A revogação da autoexclusão só se torna efetiva
um mês após ser solicitada, e depois de decorrido o período mínimo legal de três meses da autoexclusão.

Pode pedir a revogação da autoexclusão diretamente no Site ou através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

As apostas desportivas à cota aceites e registadas pela entidade exploradora, em momento anterior ao que ocorreu
a suspensão ou o cancelamento da Conta de Jogador, qualquer que tenha sido o seu motivo, são resolvidas no
momento em que é conhecido o seu resultado, determinado pela verificação do prognóstico com os resultados e
classificações oficiais das competições e ou dos eventos desportivo.

Nas situações em que no momento do cancelamento da Conta de Jogador se encontrem por resolver apostas
aceites e registadas em momento anterior àquele, a SAS APOSTAS SOCIAIS, sem prejuízo dos efeitos imediatos
do cancelamento associados ao jogador (isto é, a impossibilidade da realização de quaisquer operações de jogo),
transferirá o valor eventualmente ganho para a mesma Conta de Pagamento, indicada e titulada pelo Jogador,
estando a conta verificada e validada.

8. Proteção de menores

O Site está interdito a menores de 18 anos de idade. Se uma pessoa menor de idade tentar registar uma Conta de
Jogador no Site, ou se, porventura, qualquer pessoa prestar auxílio a uma pessoa menor de idade com o fim de
registar uma Conta de Jogador no nosso Site, está a violar os nossos Termos e Condições e a Legislação
Aplicável.

Seja responsável e adote precauções se viver com menores. As seguintes instruções podem ajudar o Jogador a
proteger a sua Conta de Jogador:

Mantenha os dados de acesso ao Site em segurança e em caso algum partilhe esta informação com terceiros;
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Confirme que a função de guardar a palavra-passe na página e janelas de acesso ao Site não está ativa;

Evite a partilha de dados pessoais como o cartão de cidadão, o cartão de crédito ou os dados da sua conta bancária
e o armazenamento dos dados do mesmo em plataformas que não confie;

Instale software ou filtros de internet para controlo parental. São exemplo deste tipo de software o
www.netnanny.com, www.cyberpatrol.com e www.gamblock.com. É importante frisar que a SAS APOSTAS
SOCIAIS não tem qualquer tipo de associação a estas entidades.

9. Proibições de jogo

É proibida a prática de jogos e apostas online, quer diretamente ou através de outrem, nos termos da Legislação
Aplicável:

Pelos titulares dos órgãos de soberania e Representantes da República para as Regiões Autónomas;

Pelos titulares dos órgãos de Governo das Regiões Autónomas;

Pelos Magistrados do Ministério Público, autoridades policiais, forças de segurança e seus agentes;

Pelos menores e declarados incapazes nos termos da lei civil;

Por quem, voluntária ou judicialmente, esteja impedido de jogar;

Pelos titulares dos órgãos sociais e trabalhadores da SAS APOSTAS SOCIAIS relativamente ao Site
www.placard.pt;

Por qualquer pessoa que tenha ou possa ter acesso aos sistemas informáticos dos jogos e apostas online de um
determinado sítio na Internet;

Por quaisquer pessoas, tais como os dirigentes desportivos, os técnicos desportivos, os treinadores, os praticantes
desportivos, profissionais e amadores, os juízes, os árbitros, os empresários desportivos e os responsáveis das
entidades organizadoras das competições e provas desportivas e das competições e corridas de cavalos objeto de
aposta, quando, direta ou indiretamente, tenham ou possam ter qualquer intervenção no resultado dos eventos;

Pelos trabalhadores da entidade de controlo, inspeção e regulação que exerçam tais competências, salvo as
exceções previstas na Legislação Aplicável.

Por quaisquer pessoas relativamente às quais a Lei estabeleça uma proibição de jogar.

Se se encontra em alguma das situações descritas e tentar registar uma conta no Site, ou se, porventura, qualquer
pessoa prestar auxílio a uma pessoa com as qualidades referidas com o fim de registar uma Conta de Jogador no
nosso Site, está a violar os nossos Termos e Condições e a Legislação Aplicável.

10. Serviço de apoio ao cliente

Placard.pt está à disposição para qualquer esclarecimento ou informação adicional acerca da Política de Jogo
Responsável da SAS APOSTAS SOCIAIS ou das ferramentas de Jogo Responsável que o Site disponibiliza ao
Jogador. Podemos ajudá-lo a personalizar a sua Conta de Jogador de acordo com as suas preferências e ajudá-lo a
divertir-se a jogar. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, através dos seguintes contatos:
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Chat: das 12.00 às 21.00;

Endereço de email: apoio@placard.pt

Apoio ao Cliente - Telefone: 211 452 920 (Chamada para a rede fixa nacional)

Horário linha telefónica - das 12.00 às 21.00

mailto:apoio@placard.pt

