
PC Dispositivos Móveis Consola moderna

Disponível para:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Jogos entre plataformas com Windows 
10, Windows 11, Xbox, Dispositivos 
Móveis, Switch e PlayStation 4.1

Cross play com o Java Edition: Windows, 
Mac e Linux2

Multijogador em ecrã dividido (o modo 
multijogador online requer uma 
subscrição vendida separadamente)3

Suporte para comando/toque4

Minecraft Marketplace5

Conteúdo Transferível (DLC)6

Mods7

Servidores multijogador oficiais (o modo 
multijogador online requer uma 
subscrição vendida separadamente)8

Realms (Vendido separadamente)9

Realms Plus (Vendido separadamente)10

Aloja o teu próprio servidor11

Junta-te a servidores multijogador 
alojados por outros jogadores12

Conquistas/Troféus13

Multijogador por LAN ou Wi-Fi14

Restrições de Acesso com o Xbox Live ou 
a Conta Microsoft15

Traçado de Raio16



Outros dispositivos Consola legada

Disponível para:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Jogos entre plataformas com Windows 
10, Windows 11, Xbox, Dispositivos 
Móveis, Switch e PlayStation 4.1

Cross play com o Java Edition: Windows, 
Mac e Linux2

Multijogador em ecrã dividido (o modo 
multijogador online requer uma 
subscrição vendida separadamente)3

Suporte para comando/toque4

Minecraft Marketplace5

Conteúdo Transferível (DLC)6

Mods7

Servidores multijogador oficiais (o modo 
multijogador online requer uma 
subscrição vendida separadamente)8

Realms (Vendido separadamente)9

Realms Plus (Vendido separadamente)10

Aloja o teu próprio servidor11

Junta-te a servidores multijogador 
alojados por outros jogadores12

Conquistas/Troféus13

Multijogador por LAN ou Wi-Fi14

Restrições de Acesso com o Xbox Live ou 
a Conta Microsoft15

Traçado de Raio16



FOOTNOTES

Jogos entre plataformas com Windows 10, 

Windows 11, Xbox, Dispositivos Móveis, Switch e 

PlayStation 4. 

Permite-te jogar com amigos em dispositivos 

diferentes.

1. Cross play com o Java Edition: Windows, Mac e 

Linux 

Permite-te jogar com outros jogadores do Java 

Edition.

2. Multijogador em ecrã dividido (o modo 

multijogador online requer uma subscrição 

vendida separadamente) 

O ecrã dividido permite que um máximo de quatro 

jogadores partilhe o ecrã ao mesmo tempo.

3. 

Suporte para comando/toque 

Utiliza um comando de jogos ou ecrã tátil 

compatíveis.

4. Minecraft Marketplace 

Descobre novas formas de jogar Minecraft com 

mapas, skins e packs de texturas únicos. 

Disponíveis no jogo diretamente dos teus criadores 

favoritos da comunidade. As compras e as 

Minecoins estão disponíveis para Windows 10, 

Windows 11, Xbox, Dispositivos Móveis e Switch. Na 

PlayStation 4, a Loja Minecraft utiliza Tokens. Os 

Tokens são utilizados apenas nas consolas 

PlayStation e não podem ser utilizados noutras 

plataformas. Da mesma forma, as Minecoins não 

podem ser utilizadas nas consolas PlayStation.

5. Conteúdo Transferível (DLC) 

Utiliza add-ons para personalizares a tua 

experiência. Transforma o aspeto e altera até o 

comportamento dos mobs.

6. 

Mods 

Adições e alterações ao jogo independentes e da 

autoria dos utilizadores.

7. Servidores multijogador oficiais (o modo 

multijogador online requer uma subscrição 

vendida separadamente) 

Servidores públicos, em parceria com o Minecraft, a 

que qualquer pessoa pode aderir, com mini-jogos 

para multijogador.

8. Realms (Vendido separadamente) 

Os Realms são servidores, geridos por nós, só para 

ti e para os teus amigos. Convida tantos amigos 

quanto quiseres para entrarem no teu Realm 

privado e joga com um máximo de 10 jogadores ao 

mesmo tempo.

9. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

Realms Plus (Vendido separadamente) 

Acede a mais de 100 pacotes do marketplace para 

jogares localmente ou no teu servidor Realm 

personalizado. Joga ao mesmo tempo com um 

máximo de 10 jogadores que podem aceder a todo 

o conteúdo do teu Realm – gratuitamente!

10. Aloja o teu próprio servidor 

Partilha o teu mundo com amigos e jogadores de 

todo o mundo. Torna-te no anfitrião do teu próprio 

servidor de jogo multijogador. Junta-te a servidores 

personalizados em dispositivos móveis ou no PC.

11. Junta-te a servidores multijogador alojados por 

outros jogadores 

Jogos multijogador alojados nos servidores de 

outros jogadores.

12. 

Conquistas/Troféus 

Vence certos desafios para ganhares Conquistas ou 

Troféus. Só disponível no Modo de Sobrevivência.

13. 

Multijogador por LAN ou Wi-Fi 

Joga com amigos por LAN ou Wi-Fi.

14. Restrições de Acesso com o Xbox Live ou a Conta 

Microsoft 

Os perfis Xbox e as Contas Microsoft têm controlos 

e definições adequados à idade que podes ajustar 

em função das necessidades da tua família. Se 

estiveres a jogar a Java Edition com uma conta 

Mojang, as restrições de acesso não estão 

disponíveis. Se estiveres a jogar a Java Edition com 

um Perfil Xbox ou conta Microsoft associado ao teu 

perfil do Minecraft, as restrições de acesso estão 

disponíveis.

15. Traçado de Raio 

Funcionalidades gráficas avançadas incluindo 

suporte para renderização baseada em física, 

luminosidade realista, cores vibrantes, água realista 

e muito mais. Conteúdo disponível no Minecraft 

Marketplace. É necessária uma Placa Gráfica 

compatível com DXR.

16. 


