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      CONTRIBUTO PARA UM JOGO RESPONSÁVEL 

 

APRESENTAÇÃO 

Contributo do Jogo Responsável® para o  Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e das Dependências (PNRCAD) 2013 – 2020, posto à 
discussão pública, até dia 30 do mês de setembro de 2013. 

Este contributo tem por objetivo dar a conhecer o nosso entendimento sobre a 
importância de incluir um Plano Nacional de Jogo Responsável no Plano Nacional para 
a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências (PNRCAD) 2013 – 2020. 

Propomos, na ótica de uma maximização de recursos e despesas controladas que, em 
virtude das dificuldades que o país atravessa, presida a toda e qualquer iniciativa nas 
várias áreas de intervenção com recurso aos dinheiros dos contribuintes, a inclusão de 
contributos do Jogo Responsável® no PNRCAD 2013 – 2020, com o mesmo espírito 
com que propomos que as redes de assistência para jogadores compulsivos, 
credenciados pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), incluam os centros 
que já estão a trabalhar no tratamento das adições. 

Estamos convictos de que este contributo pode ajudar a melhorar e adequar o 
desenvolvimento de estratégias que respondam a problemáticas ligadas aos 
comportamentos aditivos e às dependências na área dos jogos de fortuna ou azar. Esta 
convicção assenta num extenso trabalho que temos vindo a desenvolver desde 2004, e 
que é de conhecimento público, tanto em Portugal como na União Europeia.  

O Jogo Responsável® é, ao que sabemos, a única entidade que ao longo de uma 
década tem prestado contributos e feito campanhas de prevenção junto das mais 
variadas entidades, dos jogadores e do público em geral, nomeadamente da Comissão 
Europeia, Parlamento Nacional, Governo de Portugal, Turismo de Portugal.IP, Inspeção 
de Jogos, Associações e Sindicatos de Profissionais de Jogos, Departamento de Jogos 
da Santa Casa, Associações de Apostadores, Fóruns de jogadores/apostadores, 
operadores europeus, etc..  

Esses contributos são também reconhecidos em duas Recomendações enviadas pelo 
Provedor de Justiça ao Ministro da Economia sobre Jogos de Azar: 

Recomendação 10/A/2012 (pág. 34) 

Recomendação 8/B/2012 (pág. 34) 

 

  

http://www.provedor-jus.pt/?idc=35&idi=15054
http://www.provedor-jus.pt/?idc=35&idi=15054
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Rec_10AB2012_0.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Rec_10AB2012_0.pdf


2 

 

1.INTRODUÇÃO 

A aprovação de uma nova Lei de Jogo, que permita regular toda a atividade, será um 
passo fundamental, tanto pelo seu possível impacto nos participantes nos jogos e nos 
cidadãos em geral, como pelas oportunidades que oferece para assumir o jogo 
responsável de forma conjunta e abrangente no nosso país.  

Atualmente, podemos constatar que existe um elevado grau de desconhecimento 
acerca do impacto do jogo compulsivo, ou vício do jogo, sobre a população e uma falta 
de consciência pública da importância e magnitude deste problema. É por isso que 
conceber e implementar uma estratégia, tanto para sensibilizar a opinião pública, 
como para proporcionar os meios para prevenir e tratar o jogo problemático, é mais 
necessário do que nunca. 

Como temos vindo a referir desde 2004, a sociedade civil, a indústria de jogos de 
fortuna ou azar e o Governo de Portugal  devem ser envolvidos na determinação da 
estratégia de Jogo Responsável: esta será a pedra angular da abordagem de jogo 
responsável. A Estratégia de Jogo Responsável em Portugal, seguindo uma tendência 
europeia cada vez mais alargada, deve ser, portanto, o produto da ação conjunta de 
associações privadas, comunidade, indústria dos jogos e Governo. 

Também no contributo que enviámos para a Comissão Europeia, no âmbito do Livro 
Verde, defendemos a criação de redes de assistência para jogadores compulsivos, 
começando pelos centros que já estão a trabalhar no tratamento das adições. Em 
nosso entender, esses centros deverão funcionar sobre uma plataforma tecnológica 
adequada que permita o intercâmbio de experiências, a atualização de conhecimentos 
e a colaboração mútua. 

Parece-nos que o recém-criado SICAD poderá gerir a referida plataforma tecnológica e, 
complementarmente, incluir um departamento que sirva de ponto de encontro para 
que os diversos grupos de interesse possam trabalhar juntos no sentido de uma 
aproximação ética e responsável aos jogos de fortuna ou azar em Portugal. A 
supervisão da plataforma poderá ser assumida por aquela entidade, através de 
elementos reconhecidos da área de investigação, prevenção e tratamento dos 
problemas de adição ao jogo, da própria indústria do jogo e da Administração. O SICAD 
poderá ainda assessorar o Regulador em matéria de determinação da estratégia do 
jogo responsável no nosso país e na concretização do Programa de Jogo Responsável 
decorrente da mesma. 

 

2. O JOGO, SEUS CUSTOS E BENEFÍCIOS    

O jogo é uma atividade comum em todas as sociedades e culturas, e assim tem 
permanecido desde tempos imemoriais. Para a maioria das pessoas, esta atividade não 
passa de uma recreação, como opção de lazer, sem consequências negativas de 
qualquer tipo. Diferentes estudos mostram que 70-90% da população adolescente e 
adulta da União Europeia já jogou em alguma ocasião. 

Em relação à perceção do jogo pela população em geral, analisaram-se as motivações 
dos jogadores sociais, observando-se que as expectativas de diversão são as mais 
comuns nos jogadores responsáveis. Diversos autores destacam os benefícios 
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psicológicos, em pessoas mais velhas, de jogar, em termos de melhorar a autoestima. 
Jogar de forma controlada, divertir-se e escapar das dificuldades físicas e emocionais 
associadas à idade avançada podem ser atividades muito gratificantes. 

No entanto, o jogo é considerado por muitos como uma conduta negativa, que não 
traz qualquer benefício para a sociedade. Vários estudos internacionais sondaram a 
opinião pública sobre o jogo, e neles os resultados indicam-nos que a sociedade está 
geralmente dividida: um setor da população é favorável ao jogo, considerando que se 
trata de uma atividade divertida e emocionante, enquanto outro acredita que se trata 
de uma conduta potencialmente aditiva e negativa, em termos de socialização 
(favorecendo o isolamento e a solidão). Portanto, o jogo parece ser uma atividade 
estreitamente vinculada aos valores sociais. Um exemplo claro é que, se o jogo é 
apresentado como uma forma de captar fundos para ações sociais, a perceção é muito 
mais positiva do que a que se tem de outros jogos de fortuna ou azar que não 
contemplem esta vertente. 

Os fatores de risco mais relevantes associados ao jogo são: que se lhe dedique mais 
tempo do que é razoável (a pessoa fica excessivamente centrada nesta atividade); que 
envolva gastos que a pessoa não se pode permitir ou que ultrapassam o que tinha 
planeado inicialmente; e que origine níveis exacerbados de excitação ou ativação 
significativa durante o jogo. 

Vários autores e estudiosos dos fenómenos de adição ao jogo estabelecem que 
existem problemas com o jogo: 

 Quando a atividade do jogo produz uma série de consequências adversas que 
afetam a segurança e o bem-estar dos consumidores, de seus familiares ou 
amigos; 

 Quando existem impactos negativos que se estendem à sociedade em geral. 

Em suma, para muitas pessoas o jogo é uma atividade de lazer e entretenimento 
agradável. Para alguns, no entanto, a participação em jogos pode causar problemas. 

As variáveis que têm sido associadas ao comportamento de baixo risco, ou a boas 
práticas de jogo, têm sido: 

1. Tipo de jogo (as máquinas são sempre consideradas como de maior risco) 
(Breen & Zimmerman, 2002; Welte et al., 2004); 

2. Acessibilidade das formas mais aditivas (deve existir uma relação entre 
disponibilidade e perfil de risco (Cox et al., 2005; Williams et al., 2007). 

3. Frequência, velocidade e quantidade de apostas (Currie et al., 2006, 2008; 
Weinstock et al., 2007). 

 

Alguns fatores que têm sido associados ao aumento do risco são: 

1) Género masculino (Bondolfi et al., 2000; Ladouceur et al., 1999; Volberg et al., 
2001). São poucos os estudos que apontam as mulheres como grupos de alto risco, 
com exceção de minorias étnicas (Wardman et al., 2001; Penelo et al., 2012); 
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2) Zonas Urbanas (Volberg et al., 2001); 

3) Ter um rendimento baixo ou estar desempregado (NRC, 1999; Potenza et al., 2001; 
Volberg et al., 2001); 

4) A crença de que o jogo pode ser uma maneira de aumentar os rendimentos, jogar 
como a única forma de ocupar o tempo e jogar para regular/escapar a estados 
emocionais negativos (Jiménez-Murcia et al., 2010). 

O acesso quase universal ao jogo por meios remotos e interativos introduz uma nova 
visão com respeito ao potencial impacto na adição da atividade de jogo: 

 Supõe uma maior acessibilidade ao universo do jogo e, portanto, um risco 
maior. 

Talvez o maior risco recaia sobre a população juvenil, pois: 

 Os jogadores na Internet são, em muitos casos, adolescentes, ainda que 
maiores de 18 anos, com padrões de jogo e dedicação que poderão torná-los 
mais propensos a ser jogadores com problemas; 

 Os jogos sociais são um fenómeno generalizado entre os adolescentes: os 
amigos e a família desempenham um papel importante na experiência da 
juventude e no acesso aos jogos através da Internet. 

O principal desafio dos pais em relação com os jogos de azar de menores de idade na 
Internet consiste em promover atitudes adequadas, sensibilizando os seus filhos e 
prestando especial atenção à prevenção dos problemas. 

Por outro lado, os jogos em linha regulados supõem a possibilidade de um maior 
controlo por parte do regulador e dos operadores, que podem restringir o acesso aos 
jogos de fortuna ou azar em linha. 

 
 

3. A APROVAÇÃO DE UMA NOVA LEI DE JOGO, QUE PERMITA INCLUIR A NORMATIVA 
DE JOGO RESPONSÁVEL 

Como dissemos anteriormente, a aprovação de uma nova Lei de Jogo, que permita 
regular toda a atividade, pressupõe um marco no que concerne à integração do jogo 
responsável numa abordagem global.  

A nova Lei deverá contemplar, distintamente, a proteção dos consumidores e as 
políticas de jogo responsável, estabelecendo dois princípios fundamentais, que a 
seguir se explicitam.  

 

1. Proteção dos consumidores 

No que se refere à proteção dos consumidores os operadores de jogo devem: 

a. Prestar a devida atenção aos grupos de risco; 
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b. Facultar ao público a informação necessária para que possa fazer uma seleção 
consciente das suas atividades de jogo, promovendo atitudes de jogo 
moderado, não compulsivo e responsável; 

c. Informar, de acordo com a natureza e meios utilizados em cada jogo, da 
proibição de participação dos menores de idade ou das pessoas interditas.   

 

2. Políticas de jogo responsável 

O exercício da atividade de jogo deve abordar-se com base numa política integral de 
responsabilidade social corporativa, que contemple o jogo como um fenómeno 
complexo em que se devem combinar ações preventivas (nomeadamente de 
sensibilização), ações de intervenção e de controlo, assim como a reparação dos 
efeitos negativos produzidos. 

As ações preventivas dirigir-se-ão, então, sobretudo à sensibilização, informação e 
difusão de boas práticas de jogo, assim como dos possíveis efeitos que uma prática 
não adequada do jogo pode produzir.   

Os operadores de jogo licenciados deverão elaborar um plano de medidas com vista à 
mitigação dos possíveis efeitos prejudiciais que o jogo possa produzir sobre as pessoas 
e nele incorporar as regras básicas de política do jogo responsável.  

Os operadores de jogo não poderão conceder empréstimos nem qualquer outra 
modalidade de crédito ou assistência financeira aos participantes.  

A nova Lei de Jogo deverá, ainda, estabelecer que as empresas operadoras levem a 
cabo um Plano Operativo que tenha em conta os princípios do jogo responsável, a 
formação dos empregados, os canais de distribuição, a publicidade responsável, o 
desenho de jogos e os restantes aspetos da sua atividade que se venham a estabelecer 
na nova Lei.  

 

4. A PREVALÊNCIA DOS PROBLEMAS RELACIONADOS COM O JOGO  

Nos estudos a que tivemos acesso, no âmbito do Observatório do Jogo Remoto, 
devemos assinalar a dificuldade de definir jogo patológico, uma vez que existem 
diferentes níveis de severidade no comportamento de jogo problemático, o qual 
constitui um transtorno progressivo. 

Atualmente, a maioria dos autores faz a distinção entre jogo problemático (jogo 
excessivo) e jogo patológico. O primeiro não constitui uma doença, mas é um 
problema para os jogadores afetados, que experienciam um forte sentimento de 
culpa, juntamente com um alto nível de ansiedade e prejuízos económicos mais 
elevados do que a capacidade do jogador para os resolver. O jogo patológico, em que 
o jogador não tem controlo sobre os seus impulsos e não pode evitar o ato de jogar, 
conduz a uma deterioração da sua vida pessoal, familiar e coletiva, ao isolamento 
progressivo e a um afastamento gradual da realidade.     
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Outro fator que também assinalamos refere-se à metodologia utilizada nos estudos de 
prevalência. Os estudos de prevalência mais antigos utilizavam o IGB (Inventory of 
Gambling Behavior) e, posteriormente, o SOGS (South Oaks Gambling Screen), que 
geralmente atribuem percentagens de adição mais elevadas, devido aos chamados 
“falsos positivos”. A metodologia subsequente, elaborada a partir dos critérios do 
DSM-III-R e, mais recentemente, do NODS (NORC DSM-IV Screen for Gambling 
Problems), reduz sensivelmente os níveis de prevalência. 

 

A estratégia partilhada de jogo responsável 

O Jogo Responsável consiste na escolha racional e sensata das opções de jogo, tendo 
em conta a situação e as circunstâncias pessoais do jogador, impedindo que o jogo se 
converta num problema. O Jogo Responsável envolve uma decisão informada e 
educada por parte dos consumidores com o único propósito do entretenimento, e no 
qual o valor das apostas nunca excede o que o indivíduo se pode permitir. Se em 
alguma ocasião existe um desejo de recuperar as perdas, é de baixa intensidade, breve 
no tempo e não gera preocupação, nem prejudica qualquer área da vida do indivíduo.  

Como vimos, existe um consenso geral em relação ao jogo ser uma atividade 
potencialmente de risco. Assim, os diferentes países onde o jogo é legal têm vindo a 
desenvolver o que se tem chamado de Estratégias de Jogo Responsável, cujo objetivo 
é minimizar o dano causado pelos jogos de azar. A estratégia deve proporcionar um 
quadro para desenvolver e oferecer as iniciativas de jogo responsável de forma 
planificada e coordenada. Destina-se a resolver os problemas das pessoas, famílias e 
comunidades com o jogo.    

A estratégia deve ser baseada numa abordagem de política pública que considera a 
dependência do jogo como uma questão complexa, que requer múltiplas soluções. A 
sua essência consiste em prevenir que surjam problemas com o jogo, assim como em 
desenvolver opções de tratamento e apoio para as pessoas com adição. 

Neste sentido, uma política de jogo responsável é o conjunto de políticas, programas 
e/ou práticas que reduzem a possibilidade de as pessoas se prejudicarem a si próprias 
ou a outros, despendendo muito tempo ou gastando demasiado dinheiro no jogo, 
minimizando ao mesmo tempo o impacto sobre aquelas que querem jogar sem cair no 
risco da adição ao jogo. 

O objetivo geral da Estratégia de Jogo Responsável é, pois, reduzir ao mínimo os 
possíveis efeitos nocivos da adição ao jogo. Isto requer ações específicas para 
sensibilizar a sociedade sobre os riscos do jogo, para prevenir os problemas de adição 
ao jogo e para o tratamento dos seus efeitos. 

Acima de tudo, a estratégia deve contribuir para o equilíbrio entre os aspetos sociais e 
os pessoais, por um lado, e os custos e benefícios associados aos jogos de fortuna ou 
azar em Portugal, por outro. 
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5. ELEMENTOS DA ESTRATÉGIA DE JOGO RESPONSÁVEL 
  

O ponto de partida para definir a estratégia deverá ser o conhecimento e identificação 
do impacto das adições ao jogo em Portugal, de modo a conhecer os riscos por tipo de 
atividade (máquinas, poker, casino, lotarias, apostas desportivas,…), a relação entre 
jogo social, jogo a dinheiro e adição, e os efeitos em relação aos adolescentes e jovens. 
Trata-se de dispor de uma visão real (e não aproximação estatística) dos perfis de jogo 
(idade, género, tipo de atividade, dias da semana de mais atividade,…).  

Toda a gente se lamenta da falta de conhecimento sobre a melhor forma de prevenir e 
tratar os problemas com o jogo, principalmente devido à falta de conhecimento 
científico sobre as causas, natureza e consequências deste fenómeno. Isso só pode ser 
sanado através do desenvolvimento de pesquisas. 

Isto significa que todas as partes interessadas, incluindo os responsáveis públicos, 
dirigentes da Indústria, meios de comunicação, profissionais de prevenção e 
tratamento, outros profissionais e público em geral deveriam apoiar o 
desenvolvimento dos estudos e da investigação sobre os jogos de fortuna ou azar. 

A quase ausência de estudos realizados em Portugal justifica a realização de uma 
pesquisa que caracterize a situação atual do problema da adição ao jogo, o seu alcance 
e a sua gravidade por tipo de jogo, assim como os fatores que incidem na adição, 
fatores de risco, etc. O diagnóstico preciso do problema será fundamental para tomar 
as medidas possíveis mais acertadas e que menos alterem o desenvolvimento do 
setor. 

 

Públicos e objetivo 

Autores como os que participam na revisão abrangente do National Research Council 
(NRC) têm utilizado diferentes termos para classificar as pessoas em função dos seus 
hábitos e padrões de jogo, adaptando uma conceptualização que se tornou a mais 
utilizada em estudos epidemiológicos internacionais. 

Para estes especialistas na matéria, o jogo é visto desde uma perspetiva dimensional, 
ou seja, como um "contínuo", com diferentes níveis ou estágios que refletem o grau de 
envolvimento no jogo.  

O nível 0 significa que o jogo não faz parte do reportório comportamental do 
indivíduo. O nível 1 refere-se ao jogo social ou recreativo, ou seja, o que chamamos de 
jogo responsável. O nível 2 corresponde ao jogo problemático. Neste caso, o indivíduo 
tem um comportamento de jogo excessivo e, como consequência, experimenta algum 
problema dele decorrente, ainda que sem um impacto demasiado significativo na sua 
vida. Em último lugar, encontra-se o nível 3, em que o indivíduo perdeu a capacidade 
de controlar o seu comportamento de jogo e este prejudica ou deteriora todas as 
áreas de sua vida.  

(ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=kZ4Jhr3RHdo) 

http://www.youtube.com/watch?v=kZ4Jhr3RHdo
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Do ponto de vista conceptual, todos os jogadores patológicos foram jogadores 
problemáticos anteriormente, mas nem todos os jogadores problemáticos acabarão 
sendo patológicos no futuro. 

Ao analisar a literatura científica sobre este tema, é necessário precisar que os 
investigadores se concentraram mais em analisar os fatores de predisposição e fixação 
do jogo problemático e patológico, que, estritamente, do jogo social (Azmier, 2000; 
Jang et al., 2000; McMillen et al., 2004; Wardle et al., 2007) 

Deste modo, apesar das elevadas percentagens de jogadores sociais, que jogam de 
forma recreativa, poucos estudos têm explorado os benefícios ou riscos associados ao 
jogo responsável, pelo que existe a necessidade de aumentar e melhorar o 
conhecimento nesta área (Korn & Shaffer, 1999; Shaffer & Korn, 2002). 

 

Quem seria, portanto, o público-alvo? 

O público-alvo seriam todas aquelas pessoas que têm, ou poderiam ter, problemas 
com o jogo. Isto implicaria sinalizar como objetivo, não só os jogadores problemáticos 
e/ou patológicos, e seus familiares próximos, mas também aqueles que, sem o ser, 
tiveram possibilidades de chegar a desenvolver problemas com o jogo, ainda que 
atualmente não sejam sequer jogadores. 

 

6. LINHAS DE AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE JOGO RESPONSÁVEL   

A estratégia baseia-se na sensibilização da sociedade, na prevenção e proteção dos 
vulneráveis, no tratamento e ajuda para as pessoas afetadas, e no estudo e 
investigação dos problemas associados ao jogo. 

Do ponto de vista das autoridades públicas, o objetivo é alcançar um nível elevado de 
proteção das pessoas afetadas pela adição ao jogo e dos grupos de risco. 

Como fase preliminar, a determinação do alcance do problema, da gravidade da 
situação e dos possíveis fatores determinantes da mesma, através de um estudo em 
todo o território nacional, parece ter fundamento. 

O foco de atuação da Estratégia de Jogo Responsável deve incluir várias áreas de 
trabalho: 

1. Sensibilização: Trata-se de transladar para a sociedade, no seu todo, a 
informação de que o jogo pode ser perigoso e torná-la consciente dos riscos do 
jogo. É importante salientar estas mensagens; 

2. Prevenção: Implementação de políticas ativas de jogo responsável por parte 
dos operadores, com o objetivo de minimizar os riscos e maximizar a proteção 
que as empresas operadoras de jogo oferecem aos jogadores que integrem 
grupos de risco. 

3.  Apoio aos afetados: através de redes de apoio (telefones de ajuda, 
associações,…), e uma rede de centros de tratamento interdisciplinar da adição 
ao jogo, etc.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
 

Objetivo 1: 
Sensibilizar a opinião pública sobre os riscos 
associados com os jogos de fortuna ou azar 

 Aumentar o conhecimento público do 
jogo e seus problemas potenciais 

 Informar a população sobre o jogo 
responsável e como fazer escolhas 
responsáveis 

Objetivo 2:  
Que os operadores promovam ativamente o 
jogo responsável e a escolha informada dos 
jogadores 
 

 Informar os jogadores acerca dos riscos 
associados aos jogos de fortuna ou azar, 
e estabelecimento de limites 

 Assegurar políticas efetivas que 
promovam o jogo responsável 

 Melhorar as competências e 
conhecimentos sobre jogo responsável 
entre os trabalhadores de operadores de 
jogos de fortuna ou azar 

Objetivo 3:  
Proporcionar apoio e orientação ao 
tratamento daqueles que sofrem problemas 
relacionados com o jogo 
 

 Melhorar continuamente a eficiência e a 
eficácia da prestação de assistência a 
indivíduos que experimentam 
problemas com jogos de fortuna ou azar 

 Homogeneizar, aumentar e melhorar a 
acessibilidade aos serviços de 
tratamento em todo o território 

 Avaliar os resultados clínicos e melhorar 
as funções de investigação de novas 
terapias  

 

 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

a) A curto prazo 

1. Elaboração de um estudo que determine o ponto de partida do problema da 
adição ao jogo, fatores de risco, fatores que potenciam a adição, e informação 
relevante sobre o fenómeno; 

2. Adoção de uma página web de apoio e orientação às pessoas afetadas pela 
adição ao jogo (www.jogoresponsavel.pt); 

3. Telefone de informação, assistência e orientação dos afetados. 

Todas estas ações deverão ser supervisionadas pelo SICAD. 

 

 

b) A médio prazo:  

Estas ações devem ser submetidas à consideração detalhada do SICAD: 

 

http://www.jogoresponsavel.pt/


10 

 

OBJETIVO 1: 

Sensibilizar a opinião pública sobre os riscos associados com o jogo de fortuna ou azar 
 

ÁREA DE ATIVIDADE PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

Campanha geral de 

sensibilização 

A população no seu conjunto SICAD, Indústria do jogo, 

Associações 

Criação, produção e 

distribuição de materiais de 

sensibilização 

A população no seu conjunto SICAD, Indústria do jogo, 

Associações 

Promoção do uso dos 

materiais entre pais e 

educadores 

Educadores, Professores 

(Escolas) 

Pais 

Associações, Regulador, 

Indústria do Jogo 

Desenvolvimento de 

atividades específicas para 

as populações de alto risco 

Jogadores excessivos e 

patológicos 

Regulador, SICAD, 

Associações 

 

 

OBJETIVO 2: 

Que os operadores promovam o jogo responsável e a escolha informada dos jogadores 
 

ÁREA DE ATIVIDADE PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

Proporcionar opções de 

autoexclusão aos que 

experimentam dificuldades 

com o jogo 

Jogadores Operadores 

Regulador 

Integrar elementos de jogo 

responsável nos terminais 

de jogo e nas páginas web 

Jogadores Operadores de Jogo 

Regulador (Supervisão) 

Melhorar o conhecimento 

das características do jogo 

responsável entre os 

trabalhadores do setor 

Trabalhadores do setor de 

jogo 

Operadores 

Desenvolver um código de 

boas práticas a colocar em 

marcha pelos operadores 

Operadores 

Trabalhadores do setor de 

jogo 

Operadores, SICAD, 

Regulador 
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OBJETIVO 3: 

Proporcionar apoio e tratamento a quem sofre problemas relacionados com o jogo 
 

ÁREA DE ATIVIDADE PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

Facilitar o acesso a serviços 

de assistência e outros 

serviços sociais 

Jogadores Associações, Setor, Rede 

Sanitária 

Proporcionar tratamento e 

conselho aos jogadores com 

problemas 

Jogadores patológicos Rede Sanitária 

Melhorar a formação e 

treino dos profissionais 

dedicados ao tratamento 

Terapeutas Rede Sanitária, Plano 

Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e 

das Dependências  

 

 

7. A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE JOGO RESPONSÁVEL EM PORTUGAL 

Para definir e executar a estratégia de jogo responsável propõe-se o seguinte: 

 Criação de um instrumento de execução de Jogo Responsável que, com a 
participação de todas as empresas envolvidas em jogos de fortuna ou azar em 
Portugal, permita executar as atividades da estratégia concordada; 

 Criação de um mecanismo financeiro para canalizar as contribuições do setor para 
financiar as atividades da estratégia de jogo responsável concordadas. 

 

Nota: 

As opções para abordar a criação destes mecanismos são múltiplas, e podem ir 
desde opções sem nenhum tipo de estrutura de gestão (onde a gestão se 
desempenharia de forma rotativa pelos membros do órgão de gestão), até opções 
com uma estrutura mínima, porventura partilhada. 

 

8. A SALVAGUARDA DA INTEGRIDADES DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 

O desporto tem sido uma atividade com uma profunda ligação ao jogo, uma vez que, 
não só os resultados das suas competições constituem a base de inúmeras ofertas de 
apostas ou de jogos sociais, como a sua sustentabilidade financeira depende do 
suporte financeiro proveniente dessas vias, seja na forma de subsídios públicos ou de 
patrocínios. 

Atualmente, quando se aborda a aditividade ao jogo ou comportamentos compulsivos 
e problemáticos relacionados com o jogo, já não estão em causa apenas o jogador ou o 
apostador. Nos agentes desportivos (treinadores, atletas, dirigentes, etc) reside um 
espectro particularmente sensível a esta problemática, a ter em especial atenção no 
âmbito de um novo quadro regulador onde figure uma estratégia de jogo responsável. 
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Isso deve-se, entre outros, ao facto de os agentes desportivos deterem informações 
privilegiadas que podem determinar os padrões de apostas numa determinada 
competição, ou de estarem cada vez mais sujeitos à abordagem de redes e associações 
criminosas para a adulteração de resultados, nomeadamente num cenário de 
austeridade económica e em modalidades onde subsistem salários em atrasos. 

Encontram-se reportadas situações de comportamentos compulsivos de agentes 
desportivos, onde por força do uso de informação privilegiada tendem a apostar na 
sua própria equipa, ou, condicionados por coação de redes criminosas, tendem a 
manipular diversas incidências de uma competição desportiva, como o resultado final. 
Cumpre analisar o acervo documental, como as recomendações, normas e condutas, e 
boas práticas elaboradas nesta vertente por entidades desportivas, reguladores 
públicos, associações de atletas, de casas de apostas e lotarias, para introduzir a 
relevância desta vertente reguladora, essencial num novo ambiente regulador, cientes 
de não ser possível dissociar a salvaguarda das competições desportivas das boas 
práticas de jogo responsável. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER A MÉDIO PRAZO  

OBJETIVO: 

Sensibilizar a opinião pública sobre os riscos associados com o jogo de fortuna ou azar 

ÁREA DE ATIVIDADE PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

Promoção do uso dos 

materiais  

Atletas / agentes 

desportivos 

Associações, Regulador, 

Indústria do Jogo 

Federações desportivas 

 
 
Este é o contributo da equipa Jogo Responsável® para o Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e das Dependências, com o conhecimento das associações 
profissionais dos casinos portugueses e das associações de apostadores em Portugal. 
 

Fontes, consultas e referências: 

DGOJ 

Livro Verde sobre o jogo em linha no mercado interno 

Breen & Zimmerman, 2002 

Welte et al., 2004 

Cox et al., 2005  

Williams et al., 2007 

Currie et al., 2006, 2008 

Weinstock et al., 2007 

Bondolfi et al., 2000 

Ladouceur et al., 1999 

Volberg et al., 2001 

Wardman et al., 2001 

Penelo et al., 2012 
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NRC, 1999 

Potenza et al., 2001 

Jiménez-Murcia et al., 2010 

IGB (Inventory of Gambling Behavior) 

SOGS (South Oaks Gambling Screen) 

DSM-III-R  
NODS (NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems) 

Azmier, 2000 

Jang et al., 2000 

McMillen et al., 2004 

Wardle et al., 2007) 

Korn & Shaffer, 1999 

Shaffer & Korn, 2002 

 

Alguns estudos e publicações internacionais relevantes que recomendamos:   

Howard J. Shaffer: 
Gambling Involvement: Considering Frequency of Play and the Moderating Effects of Gender and Age 

Tracie O. Afifi, Debi A. LaPlante, Tamara L. Taillieu, Damien Dowd, Howard J. Shaffer (2013) 

Games and Gambling Involvement Among Casino Patrons  

Debi A. LaPlante, Tracie O. Afifi, Howard J. Shaffer (2013) 

Identifying behavioral markers of disordered Internet sports gambling 

LaBrie, R. A.; & Shaffer, H. J. (2011) 

Gioco d’azzardo patologico e sistema sanitario 

Howard J. Shaffer, Rachel Kidman (2010) 

How do gamblers start gambling: identifying behaviour markers for high-risk internet gambling 

Braverman, J.; & Shaffer, H. J. (2010) 

Thirty Years of Lottery Public Health Research: Methodological Strategies and Trends 

Debi A. LaPlante, Heather M. Gray, Leslie Bosworth, Howard J. Shaffer (2010) 

Toward a paradigm shift in Internet gambling research: From opinion and self-report to actual behavior. 

Shaffer, H. J.; Peller, A. J.; LaPlante, D.A.; Nelson, S. E.; & LaBrie, R. A. (2010) 

Disordered gambling, type of gambling and gambling involvement in the British Gambling Prevalence Survey 2007 

LaPlante, D. A.; Nelson, S. E.; LaBrie, R. A.; & Shaffer, H. J. (2009)  

How Do Gamblers End Gambling: Longitudinal Analysis of Internet Gambling Behaviors Prior to Account Closure Due to 

Gambling Related Problems 

Xuan, Z.; & Shaffer, H. J. (2009) 

Sitting at the virtual poker table: A prospective epidemiological study of actual Internet poker gambling behavior    

LaPlante, D. A.; Kleschinsky, J. H.; LaBrie, R. A.; Nelson, S. E.; & Shaffer, H. J. (2009) 

Inside the virtual casino: A prospective longitudinal study of actual Internet casino gambling 

LaBrie R. A.; Kaplan, S. A.; LaPlante, D. A.; Nelson, S. E.; & Shaffer, H. J. (2008) 

Parameters for safer gambling behavior: Examining the empirical research 

Peller, A. J.; LaPlante, D. A.; & Shaffer, H. J. (2008) 

Population trends in Internet sports gambling 

LaPlante, D. A.; Schumann, A.; LaBrie, R. A.; Nelson, S. E.; & Shaffer, H. J. (2008) 

Real limits in the virtual world: Self-limiting behavior of Internet gamblers  

Nelson, S. E.; LaPlante, D. A.; Peller, A. J.; Schumann, A.; LaBrie, R. A.; & Shaffer, H. J. (2008) 

Virtual harm reduction efforts for Internet gambling: effects of deposit limits on actual Internet sports gambling behaviour 

Broda, A.; LaPlante, D. A.; Nelson, S. E.; LaBrie, R. A.; Bosworth, L. B.; & Shaffer, H. J. (2008) 

Assessing the Playing Field: A Prospective Longitudinal Study of Internet Sports Gambling Behavior 

LaBrie, R. A.; LaPlante, D. A.; Nelson, S. E.; Schumann, A.; & Shaffer, H. J. (2007) 

Understanding the Influence of Gambling Opportunities: Expanding Exposure Models to Include Adaptation 

Howard J. Shaffer, Debi A. LaPlante (2007) 

The Proxy Effect: Gender and Gambling Problem Trajectories of Iowa Gambling Treatment Program Participants 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Howard+J.+Shaffer%22
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Sarah E. Nelson, Debi A. LaPlante, Richard A. LaBrie, Howard J. Shaffer (2006) 

The Iowa Gambling Treatment Program: Treatment Outcomes for a Follow-up Sample 

Howard J. Shaffer, Richard A. LaBrie, Debi A. LaPlante (2005) 

Men & Women Playing Games: Gender and the Gambling Preferences of Iowa Gambling Treatment Program Participants 

Debi A. LaPlante, Sarah E. Nelson, Richard A. LaBrie, Howard J. Shaffer (2006) 

The epidemiology of college alcohol and gambling policies 

Howard J Shaffer, Anthony N Donato, Richard A LaBrie (2005) 

Treating Problem Gamblers: Working towards Empirically Supported Treatment 

Robert Ladouceur, Howard J. Shaffer (2005) 

A Science-Based Framework for Responsible Gambling: The Reno Model 

Alex Blaszczynski, Robert Ladouceur, Howard J. Shaffer (2004) 

Shifting Perspectives on Gambling and Addiction 

Howard J. Shaffer, Rachel Kidman (2003) 

The Socioeconomic Impact of Gambling: The Whistler Symposium 

Harold J. Wynne, Howard J. Shaffer (2003) 

Awareness of Gambling-Related Problems, Policies and Educational Programs Among High School and College Administrators 

Howard J. Shaffer, Dana P. Forman, Kathleen M. Scanlan (2000) 

Introduction: Youth Gambling 

Howard J. Shaffer, Walter Bethune (2000) 

Trends in Bio-Behavioral Gambling Studies Research: Quantifying Citations 

Gabriel B. Eber, Howard J. Shaffer (2000) 

Gambling and the Health of the Public: Adopting a Public Health Perspective 

David A. Korn, Howard J. Shaffer (1999) 

Gambling Research & Science: Toward a Mature Relationship 

Howard J. Shaffer 

Estimating the prevalence of adolescent gambling disorders: A quantitative synthesis and guide toward standard gambling 

nomenclature 

Howard J. Shaffer, Matthew N. Hall 1996) 

Understanding the means and objects of addiction: Technology, the internet, and gambling 

Howard J. Shaffer (1996) 

Pathological gambling among adolescents: Massachusetts Gambling Screen (MAGS) 

Howard J. Shaffer, Richard LaBrie (1994) 

The epistemology of “addictive disease”: Gambling as predicament 

Howard J. Shaffer, Blase Gambino (1989) 

 

Jeffrey L. Derevensky 
Epidemiology of Problem Gambling in a Canadian Community 

N. Faregh, J. Derevensky (2013) 

Problem Gambling in Adolescents: An Examination of the Pathways Model 

Rina Gupta, Lia Nower, Jeffrey L. Derevensky (2013) 

Teacher Awareness and Attitudes Regarding Adolescent Risky Behaviours: Is Adolescent Gambling Perceived to be a Problem? 

Jeffrey L. Derevensky, Renee A. St-Pierre (2013) 

Gambling and Adverse Life Events Among Urban Adolescents 

Carla L. Storr, Grace P. Lee, Jeffrey L. Derevensky (2012) 

The Influence of Cultural Background on Parental Perceptions of Adolescent Gambling Behaviour: A Canadian Study 

Colin A. Campbell, Jeffrey L. Derevensky (2012) 

Gambling Behavior Among Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

Neda Faregh, Jeff Derevensky (2011) 

Your Mother Should Know: A Comparison of Maternal and Paternal Attitudes and Behaviors Related to Gambling among Their 

Adolescent Children 

N. Will Shead, Jeffrey L. Derevensky (2011) 

An Empirical Study Examining the Impact of Gambling Advertisements on Adolescent Gambling Attitudes and Behaviors 

Jeffrey Derevensky, Alissa Sklar, Rina Gupta (2010) 

Prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo problematico e patologico negli adolescenti 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta, Laurie Dickson (2010) 

Sexual Risk-Taking Behaviors, Gambling, and Heavy Drinking Among U.S. College Athletes 

Jiun-Hau Huang, Durand F. Jacobs, Jeffrey L. Derevensky (2010) 

Young Adults with Gambling Problems: The Impact of Childhood Maltreatment 

Jennifer R. Felsher, Jeffrey L. Derevensky (2010) 

Internet Gambling Behavior in a Sample of Online Gamblers 
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Jessica McBride, Jeffrey Derevensky (2009)  
A Treatment Approach for Adolescents with Gambling Problems 

Rina Gupta, Jeffrey Derevensky (2008) 

An Appraisal of the Impact of the Depiction of Gambling in Society on Youth 

Sally M. Monaghan, Jeffrey Derevensky (2008) 

A Cross-Cultural Study of Gambling Behaviour Among Adolescents 

Stephen Ellenbogen, Rina Gupta, Jeffrey L. Derevensky (2007) 

Adolescent Gambling and Coping within a Generalized High-risk Behavior Framework 

Anton van Hamel, Jeffrey Derevensky, Yoshio Takane (2007) 

Gender Differences among Adolescents with Gambling-Related Problems 

Stephen Ellenbogen, Jeffrey Derevensky, Rina Gupta (2007) 

Internet Gambling Amongst Adolescents: A Growing Concern 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2007) 

Adolescent Gambling: Understanding the Role of Stress and Coping 

Tanya Bergevin, Rina Gupta, Jeffrey Derevensky (2006) 

Social Marketing Campaigns for Youth Gambling Prevention: Lessons Learned from Youth 

Carmen Messerlian, Jeffrey Derevensky (2006) 

A Treatment Approach for Adolescents with Gambling Problems 

Rina Gupta, Jeffrey L. Derevensky (2005) 

Gambling Problems in Youth 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2005) 

Prevention Efforts Toward Reducing Gambling Problems 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2005) 

The Measurement of Youth Gambling Problems 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2005) 

Youth Gambling Problems 

Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2005) 

Lottery Playing Amongst Youth: Implications for Prevention and Social Policy 

Jennifer R. Felsher, Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta (2004) 

Psychosocial variables associated with adolescent gambling 

R Gupta, JL Derevensky - Psychology of addictive (2004) 

Prevalence rates of youth gambling problems: Are the current rates inflated? 

JL Derevensky, R Gupta, K Winters (2003)   

Adolescent Accounts of the UK National Lottery and Scratchcards: An Analysis Using Q-Sorts 

Richard T. A. Wood, Mark D. Griffiths, Jeffrey L. Derevensky (2002) 

The prevention of gambling problems in youth: A conceptual framework 

LM Dickson, JL Derevensky, R Gupta (2002) 

Social influences involved in children's gambling behavior 

KK Hardoon, JL Derevensky (2001) 

Adolescents with gambling problems: From research to treatment 

R Gupta, JL Derevensky (2000)   

Prevalence estimates of adolescent gambling: A comparison of the SOGS-RA, DSM-IV-J, and the GA 

JL Derevensky, R Gupta (2000) 

Adolescent gambling behavior: A prevalence study and examination of the correlates associated with problem gambling 

R Gupta, JL Derevensky (1998) 

An Empirical Examinination of Jacobs' General Theory of Addictions: Do Adolescent Gamblers Fit the Theory? 

Rina Gupta, Jeffrey L. Derevensky (1998) 

Children's Cognitive Perceptions of 6/49 Lottery Tickets 

Jodi Herman, Rina Gupta, Jeffrey L. Derevensky (1998) 

Familial and social influences on juvenile gambling behavior 

R Gupta, J Derevensky - Journal of gambling studies, (1997) 

A developmental perspective of gambling behavior in children and adolescents 

JL Derevensky, R Gupta (1996) 

The relationship between gambling and video-game playing behavior in children and adolescents 

R Gupta, JL Derevensky (1996)  

  

Mark Griffiths 
Internet Gambling, Health, Smoking and Alcohol Use: Findings from the 2007 British Gambling Prevalence Survey 

Mark Griffiths, Heather Wardle, Jim Orford (2011) 

Online Poker Gambling in University Students: Further Findings from an Online Survey 
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Mark Griffiths, Jonathan Parke, Richard Wood (2010)  
The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People 

Daniel King, Paul Delfabbro, Mark Griffiths (2010) 

Video Game Structural Characteristics: A New Psychological Taxonomy 

Daniel King, Paul Delfabbro, Mark Griffiths (2010) 

Problem Gambling in Europe 

Mark Griffiths, Tobias Hayer, Gerhard Meyer (2009) 

The Psychological Study of Video Game Players: Methodological Challenges and Practical Advice 

Daniel King, Paul Delfabbro, Mark Griffiths (2009) 

Internet Gambling: An Online Empirical Study Among Student Gamblers 

Mark Griffiths, Andrew Barnes (2008) 

The Marketing of Gambling 

Masood Zangeneh, Mark Griffiths, Jonathan Parke (2008) 

The Psychometric Properties of the Internet Related Problem Scale: A Pilot Study 

Laura Widyanto, Mark Griffiths (2008) 

EverQuest—It’s Just a Computer Game Right? An Interpretative Phenomenological Analysis of Online Gaming Addiction 

Darren Chappell, Virginia Eatough, Mark N. O. Davies, Mark Griffiths (2006) 

‘Internet Addiction’: A Critical Review 

Laura Widyanto, Mark Griffiths (2006) 

The Psychology of the Fruit Machine: The Role of Structural Characteristics (Revisited) 

Jonathan Parke, Mark Griffiths (2006) 

Gambling 

Tobias Hayer, Mark Griffiths, Gerhard Meyer (2005) 

Book Review: The Hand I Played: A Poker Memoir  

Mark Griffiths (2002) 

Brief Communications: Treating Problem Gamblers: A Residential Therapy Approach 

Mark Griffiths, Paul Bellringer, Kevin Farrel-Roberts (2001) 

Risk Factors in Adolescence: The Case of Gambling, Videogame Playing, and the Internet 

Mark Griffiths, Richard T. A. Wood (2000) 

Scratchcard Gambling Among Adolescent Males 

Mark Griffiths (2000) 

Gambling Technologies: Prospects for Problem Gambling 

Mark Griffiths (1999) 

The UK National Telephone Gambling Helpline—Results on the First Year of Operation 

Mark Griffiths, Adrian Scarfe, Paul Bellringer (1999) 

Book Review of The Insider's Guide to the Fruit Machines (2nd Edition) by Phil Henry Gambling Made Easy: Professional 

Gambling Secrets Revealed by Questor 

Mark Griffiths (1997) 

Book Review: The Young Fruit Machine Player by Sue Fisher and Paul Bellringer 

Mark Griffiths (1997) 

Factors in problem adolescent fruit machine gambling: Results of a small postal survey 

Mark Griffiths (1993) 

Amusement machine playing in childhood and adolescence: A comparative analysis of video games and fruit machines 

Mark Griffiths (1991) 

Book review of amusement machines: Dependency and delinquency 

Mark Griffiths (1991) 

Book review of quit compulsive gambling: The action plan for gamblers and their families 

Mark Griffiths (1991) 

Book review of the Oxford Guide to Card Games 

Mark Griffiths (1991) 
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