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MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DESPORTIVOS (MATCH-FIXING) 
 
 
 

Organização: 

 
  

 
 
 
 
 

A Transparência e Integridade é a representante portuguesa da Transparency International, coligação global anticorrupção presente em mais de 100 
países. Criada em 2010, está também acreditada como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, é o Ponto de Contato em Portugal 
do Pilar da Sociedade Civil da Comunidade das Democracias e membro da Tax Justice Network. Através de investigação, informação e sensibilização 
sobre as causas e as consequências da corrupção e da má governança, e através do desenvolvimento de ferramentas práticas de monitorização 
cívica, a Transparência e Integridade tem como missão mobilizar cidadãos e organizações públicas e privadas em prol da transparência e integridade 
públicas, em nome de uma democracia mais participada e inclusiva. 

https://transparencia.pt  
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Manipulação de Resultados Desportivos (Match-Fixing) 
 
 

A manipulação de competições (match-fixing) continua a ser uma das maiores ameaças à integridade no desporto e aos seus princípios 
e valores fundamentais, comprometendo o alicerce que mobiliza o interesse de milhões de adeptos, patrocinadores e órgãos de 
comunicação social: a incerteza do resultado. 

O elevado número de incidentes demonstra a vulnerabilidade dos atores e das organizações desportivas às pressões dos mercados 
das apostas (legais e ilegais) e à infiltração criminosa no desporto, por força da escassez de informação, regulação eficaz, mecanismos 
de reporte, investigação e sanção destes fenómenos. 

Esta conjuntura, permitindo a obtenção de lucros elevados com um risco reduzido, afigura-se extremamente apetecível à infiltração 
criminosa nacional e transnacional. Torna-se necessário e urgente sensibilizar, prevenir e capacitar todos aqueles que, ligados ao 
Desporto, podem apoiar o combate a esta ameaça global. 

 

Objetivo: 

Numa altura em que a agenda mediática tem dado progressivo destaque aos problemas de integridade no Desporto, este workshop 
tem como objetivo dotar os participantes de um conhecimento mais aprofundado sobre a manipulação de resultados e competições 
desportivas à escala nacional e internacional, e a sua relação com as questões de governança e práticas de corrupção sistémicas, 
como a criminalidade organizada, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais. 

 

Conteúdos: 

1. Problematizar o Match-Fixing além das apostas desportivas e perceber a sua verdadeira ameaça em Portugal; 

2. Estado da Arte e as perceções sobre o Match-Fixing, em Portugal e outros países europeus; 

3. Casos práticos (dilemas éticos) e notas sobre a comunidade peer-to-peer europeia. 

 

Duração: 4h 

 

Destinatários: 

✓ Dirigentes Desportivos 
✓ Treinadores 
✓ Jornalistas 
✓ Alunos de Escolas de Desporto 

 

________________________ 

Contactos:  

Martim Agarez 

Tel. +351 218873412 

secretariado@transparencia.pt  
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