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Slide 1: Manipulação de Resultados 

Manipulação de Resultados

Intervenções educativas

 

Discuta brevemente a necessidade de intervenções educativas contra a manipulação 
de resultados. Porque que é considerado importante educar atletas. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 2: Recapitular a sessão anterior 

Recapitular a sessão anterior

• Tipos de abordagem

– Abordagem, oferta, aprovação

• Determinantes pessoais

– Status financeiro / de desempenho

– Vício de apostar

– Postura moral

• Determinantes sociais

– Pressão social

– Normas percebidas

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos na sessão anterior; tipos 
de abordagem, determinantes pessoais e sociais. Apresente uma mensagem para 
levar para casa de que se a pessoa se envolver em manipulação de resultados a 
responsabilidade é sua.  
 
Tempo estimado: 3 mins 
 



 

Slide 3: Necessidades e lacunas na educação contra a manipulação de resultados 

Necessidades e lacunas na educação 
contra a manipulação de resultados

• O modelo de deteção e punição não se 
mostrou eficaz

• Um pedido de educação para impedir que os 
atletas se envolvam na manipulação de 
resultados

• Necessidade de educação baseada em teoria 
contra manipulação de resultados

 

Descreva as principais lacunas da luta contra a manipulação de resultados. 
Concentre-se na ineficácia do modelo de deteção e punição. Teste a ineficácia das 
plataformas existentes para detetar (sem dúvidas) um jogo viciado.  
 
Discuta a necessidade de educação. Apresente os benefícios da educação sobre a 
vigilância de jogos suspeitos. Concentre-se no custo e na sustentabilidade dos 
resultados (ou seja, atletas instruídos têm menos probabilidade de manipular um 
jogo e a necessidade de monitorizar é menor, enquanto atletas / equipas não 
instruídos devem sempre ser monitorizados).  
 
Discuta a necessidade de uma educação baseada em teoria e evidência, em vez de 
aumentar a consciência. Teste a necessidade de desenvolver intervenções 
educacionais eficazes - a teoria e as evidências passadas podem garantir melhor uma 
intervenção eficaz. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: A ferramenta educacional: Fix the Fixing 

A ferramenta educacional: Fix the 
Fixing

• Definição de manipulação de resultados

• Questões de legislação 

• Tipos de abordagem para a viciação de 
resultados

• Jogos de azar e apostas 

• Pressão social 

• Moralidade

• Relatório de reconhecimento de resistência

 

Apresente a ferramenta educacional Fix the Fixing. Apresente o conteúdo da 
ferramenta. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 5: Definição de manipulação de resultados 

Definição de manipulação de 
resultados

• Este tema enfatiza a compreensão do 
fenómeno da manipulação de 
resultados. São fornecidas definições 
dos diferentes aspetos da 
manipulação de resultados.

• Um estudo de caso é apresentado 
para ajudar os atletas a entender o 
conceito e os tipos de manipulação de 
resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=8Q

XDZK8aNIA

 

Apresente os temas Fix the Fixing. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 
 
 



 

Slide 6: Questões legais 

Questões legais

Este tema 

apresenta os tipos 

de manipulação e 

as consequências 

da manipulação de 

resultados em 

termos de 

legislação. Oferece 

informações sobre o 

sistema judicial 

desportivo, os 

códigos 

disciplinares e o 

código de conduta. 

Reputaçã
o social

Consequênc
ias 

financeiras

Suspensão e 
sanções 

(Regras e 
legislação 

Desportivas)

Demissão 
(Direito do 
Trabalho)

Fraude
(Direito 
Penal)

 

Este tema apresenta os tipos de manipulação e as consequências da manipulação de 
resultados em termos de legislação. Oferece informações sobre o sistema judicial 
desportivo, os códigos disciplinares e o código de conduta. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 7: Tipo de abordagem para a manipulação de resultados 

Tipo de abordagem para a 
manipulação de resultados

• Este tema apresenta os 3 protagonistas-
agentes envolvidos em uma ação típica de 
manipulação de resultados. Descreve as 
técnicas e os diferentes estágios 
normalmente usados para estabelecer 
uma manipulação bem-sucedida e 
fornece informações sobre o tipo de 
abordagem para a viciação de resultados 
da perspetiva do atleta

• Este tema explora o conceito de coerção.

“Dave (Warner) 

sugeriu-me executar a ação na 

bola, dada a situação em que 

estávamos no jogo e eu não 

sabia nada melhor. ”(Camerson 

Bancroft, jogador de críquete 

australiano).
https://www.news.com.au/sport/cricket/cam

eron-bancroft-opens-up-on-the-ball-
tampering-scandal/news-

story/9e43d3cd7938c007226e84c187e57914

 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 
 



 

Slide 8: Jogos de azar e apostas 

Jogos de azar e apostas

• Este tema apresenta o 
tópico de apostas e 
jogos de azar. Destaca 
os casos em que o jogo 
não é controlado e leva 
ao vício.

• Este tema apresenta 
dicas e atividades que 
treinam os atletas sobre 
como evitar o jogo.

Uma cultura de jogo? 
Muitos atletas apostaram…

Problemas-chave

… para se “encaixarem”. “Correr atrás de” perdas.

… porque foram 
incentivados pelos 
companheiros de equipa.

Necessidade de jogar com 
grandes quantias de 
dinheiro.

… porque as empresas de 
jogos incentivam os 
desportistas a apostar.

Culpa.

… porque o patrocínio ao 
jogo é influente.

Apostar mais do que pode 
ser assegurado.

Causa de stresse, 
ansiedade e problemas de 
saúde.

Emprestar dinheiro ou 
itens para apostar ainda 
mais.

Crítica.

Wardle et al., 2014
 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 9: O papel dos media e publicidade 

O papel dos media e publicidade

• Este tema oferece informações sobre 
o papel dos media e da publicidade na 
formação da opinião pública 
relacionada à manipulação de 
resultados.

• O tema explica como a apresentação 
da viciação de resultados nos meios 
de comunicação e nos anúncios de 
apostas pode influenciar a decisão do 
atleta de viciar um jogo e / ou fazer 
uma aposta.

"Eles estão longe da mãe e do pai, longe do 
treinador, enquanto viajam sozinhos e esses 

predadores aparecem e jogam o isco. 
Infelizmente, alguns desses jovens de hoje 
aceitam isso" (Superintendente Detetive 

Wacker).

“Em qualquer lugar onde haja apostas legalizadas, 
existe a oportunidade de determinar um 
resultado e não há incentivo maior para as 
pessoas ganharem dinheiro rápido e fácil quando 
sabem que a manipulação está em vigor” (o 
comissário de integridade de corridas de 
Queensland, Ross Barnett).

 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 
 



 

Slide 10: Pressão social 

Pressão social
• Inclui duas sessões.

• Estas sessões introduzem o papel da 
pressão social na manipulação de 
resultados. Visam aumentar a 
conscientização sobre os tipos e as 
fontes de pressão social que levam à 
viciação de resultados.

• Fornece exemplos de ações no 
desporto que apoiam ou prejudicam 
os valores desportivos e desenvolve 
planos de ação que ajudarão o atleta a 
resistir à manipulação de um jogo em 
situações tentadoras.

“Tenho simpatia por aqueles que, seja por 
doença ou por angústias mais profundas, lutam 
com as expectativas que lhes são impostas e é 
fácil perceber porque muitos se encontram em 
dificuldades. Já vi exemplos suficientes do que 
pode dar errado. ”(Michael Owen, ex-jogador 

profissional de futebol).

 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 11: Moral 

Moral
• Este tema foca as diferentes 

perspetivas morais que os 
atletas podem adotar 
enquanto competem e 
discutem por que as 
pessoas “fazem batota”.

• O tema oferece informações 
gerais sobre como os atletas 
justificam comportamentos 
antiéticos e solicita que os 
atletas reflitam sobre como 
devem pensar.

 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 12: Reconhecer – Resistir - Reportar 

Reconhecer – Resistir - Reportar

• Este tema aumenta a consciência sobre 
os três Rs para ajudar a garantir a 
segurança pessoal de um atleta. Os três 
Rs descrevem os três passos que um 
atleta deve endossar para evitar a 
manipulação de resultados e proteger-
se a si mesmo e ao desporto

• O tema fornece informações sobre 
como os atletas podem proteger-se e 
praticar desporto limpo, contra 
manipulação de resultados

Manipulação 
de 

resultados

Reconhecer

ResistirReportar

 

Apresente os temas Fix the Fixing . Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 13: Sumário 

Sumário

• Necessidades e lacunas na educação contra a manipulação de 
resultados

– Necessidade de educação baseada em evidências

• A ferramenta educativa Fix the Fixing

– Definição de manipulação de resultados

– Questões de legislação

– Tipos de abordagem para a manipulação de resultados

– Jogos de azar e apostas

– Papel dos media e publicidade

– Pressão social

– Moralidade

– Relatório de reconhecimento de resistência

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; lacunas e 
necessidades na educação contra a manipulação de resultados e intervenções 
existentes baseadas em educação. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
 



 

Slide 14: Nota de Responsabilidade 

Nota de Responsabilidade

A Comissão Europeia suportou o financiamento 
do projeto. Esta publicação [comunicação] 
reflete apenas a visão do autor, e a Comissão 
Europeia não pode ser considerada responsável 
por qualquer uso da informação contida nela. 

 

 

 

 


