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Slide 1: Denúncia da corrupção no desporto 

Denúncia da corrupção no 
desporto

 

Discuta brevemente o conceito de denúncia no combate à corrupção no desporto. 
Discuta por que é considerado importante educar os atletas. Procure limitações em 
outros tipos de abordagens no combate à corrupção (ou seja, custo, falta de acesso a 
pessoas, falta de provas suficientes) 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 2: O que é a denúncia? 

O que é a denúncia? 

Divulgação de "práticas ilegais, imorais ou ilegítimas a 

pessoas ou organizações capazes de efetuar ações" (Near 

& Miceli, 1985)

➢Várias práticas no desporto devem ser denunciadas: 

violações da integridade da competição, condutas 

criminais ou antiéticas

➢Uma grande variedade de pessoas ou organizações 

podem receber estes alertas

 

Forneça a definição de denúncia. Discuta com os alunos a importância de denunciar 
a corrupção no desporto. 
 
Tempo estimado: 5 min 
 



 

Slide 3: Tendência crescente  

 

Tendência crescente

• Os denunciantes estão cada vez 

mais protegidos pelas legislações 

nacionais e internacionais

• Os denunciantes estão a ficar 

mediatizados, incluindo no 

desporto!

• Que exemplos conhece de denúncia 

no desporto?

 

Forneça exemplos de casos bem conhecidos de denúncia de irregularidades no 
desporto (por exemplo, o caso Armstrong) e em geral (por exemplo, o caso 
Snowden). Forneça informações sobre o que aconteceu nesses casos. Discuta o facto 
de que a denúncia de irregularidades é uma tendência crescente na luta contra a 
corrupção.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 4: CASO DE ESTUDO: O ESCÂNDALO DE DOPING DA RÚSSIA 

CASO DE ESTUDO: O 
ESCÂNDALO DE DOPING DA 

RÚSSIA
• https://www.youtube.com/watch?v=

tD4yomf8GRw [0:00-6:00]

• Discuta o comportamento dos dois 

denunciantes: Porque que eles 

denunciaram? Foi uma boa decisão?

• Discuta a reação das autoridades: 

WADA, COI e as autoridades russas. 

Porque que reagiram dessa maneira?

 

Forneça o exemplo do escândalo da RUSADA. Assista ao vídeo e discuta as 
implicações da denúncia neste caso.  
 



 

Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 5: Um processo sensível para o indivíduo e para a organização 

Um processo sensível para o indivíduo e 
para a organização

Observação 
da 

transgressão 
(evento 

acionado)

Soprar ou 
não soprar? 
Processo de 
tomada de 

decisão

Ação de 
denúncia ou 

não

Resposta  
institucional 
(Tratamento 

de alerta)

Avaliação é 
a 

transgressão 
original 

corrigida?

 

Descreva o processo de denúncia. Discuta quais são as possíveis dificuldades e 
variáveis que podem influenciar os comportamentos de cada uma dessas etapas.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 6: Problemas de corrupção que podem ser resolvidos através da denúncia 

Problemas de corrupção que podem ser 
resolvidos através da denúncia

• Uso de doping

– Perigoso para a saúde dos atletas

– Comportamento de traição

• Manipulação de resultados

– Lavagem de dinheiro

– Afeta a imagem e a credibilidade do desporto

• Boa governação

– Confiança da organização

– Legitimidade de regras e regulamentos impostos pela organização

 

Apresente brevemente as irregularidades que podem ser solucionadas através da 
denúncia. Em cada caso, explique porque que é importante promover a denúncia.  
 
Tempo estimado: 3 min 



 

 

Slide 7: Problemas de corrupção que podem ser resolvidos através da denúncia 

Problemas de corrupção que podem ser 
resolvidos através da denúncia

• Fraude

– Aproximadamente 5% da receita de uma organização é perdida 
devido a fraude

– Demora aproximadamente 2 anos para identificar fraudes através 
de canais típicos

• Violência

– A diversão através da violência prejudica a imagem do desporto

– A violência entre treinadores e atletas viola os principais valores 
do desporto

• Assédio sexual

– Contra a dignidade dos atletas

– Contra os valores centrais do desporto

 

Apresente brevemente as irregularidades que podem ser solucionadas através da 
denúncia. Em cada caso, explique porque que é importante promover a denúncia. 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 8: Benefícios para a organização (I) 

Benefícios para a organização (I)

• Erros podem ser identificados, geralmente antes.

– Os problemas podem ser identificados antes que se tornem graves 
ou mais graves

– Antecipe situações com as quais a organização não pode lidar

– Reduzir o tempo de deteção resulta na redução dos danos 
causados

• A gerência pode desligar atividades inadequadas.

– Essas atividades inadequadas prejudicarão a organização a longo 
prazo

– Permite que a organização encontre formas de trabalho mais 
eficientes 

– Permite um maior foco em programas de gestão mais eficazes

 

Descreva os benefícios que a denúncia de irregularidades pode trazer para uma 
organização esportiva.  
 
Tempo estimado: 10 min 
 



 

 

Slide 9: Benefícios para a organização (II) 

• O desporto e as organizações desportivas livres de fraudes e irregularidades 
serão mais produtivas e os desportistas serão mais envolvidos.

– Os recursos serão alocados a atividades que promovam os objetivos 
da organização

– A legitimidade da organização irá aumentar

– A legitimidade das regras e regulamentos fornecidos pela 
organização irá aumentar

– A confiança das pessoas em organizações transparentes aumentará

• Pessoas envolvidas em traição e corrupção podem ser identificadas e 
investigadas, e as atividades ilícitas podem ser interrompidas.

– Estabelecer exemplos para evitar futuras irregularidades

– Reconhecimento das melhores práticas

 

Descreva os benefícios que a denúncia de irregularidades pode trazer para uma 
organização desportiva.  
 
Tempo estimado: 5min 
 
Slide 10: Benefícios para as pessoas 

Benefícios para as pessoas

• Melhora a moral de todos os outros trabalhadores.. 

– Ver as transgressões sair impunes desmotiva as pessoas

– Definir exemplo de envolvimento responsável na organização

– Correção justa e eficaz envia uma mensagem positiva

• Uma organização onde há confiança, incluindo na gestão, é mais produtiva.

– Promova melhor desempenho e reputação, além de confiança

– Melhores condições de trabalho para quem trabalha em 
organizações de trabalho

 

Descreva os benefícios que a denúncia de irregularidades pode trazer para as 
pessoas envolvidas numa organização desportiva. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 



 

  



 

Slide 11: O que as pessoas pensam sobre a denúncia? 

O que as pessoas pensam sobre a 
denúncia?

Normas sociais injuntivas

– A denúncia será aprovada pela maioria dos colegas atletas.

Normas sociais descritivas

– A maioria dos atletas do meu desporto e do meu nível competitivo 

faria denúncia se soubesse de um caso de corrupção.

 

Apresente os conceitos básicos de como o ambiente social influencia o 
comportamento. Discuta como o ambiente social pode influenciar a denúncia. Teste 
se é considerado um comportamento aceitável. Em quais instâncias é e em que não 
é. Promova a ideia de uma cultura que aceite denúncias em todos os casos 
relacionados a irregularidades e corrupção. Discuta o caso do desporto.  
 
Tempo estimado: 5min 
 
Slide 12: Como é que as pessoas se sentem capazes de denunciar? 

Como é que as pessoas se 
sentem capazes de denunciar?

(Bandura, 1997; 

Maddux, 2005)

•O que pode 
ajudar-me ou 
prevenir-me de 
fazer ?

• Estou 
convencido de 
que posso/devo 
denunciar?

• Já vi outros a 
fazerem?

• Já fiz isto antes? 
Fui bem 
sucedido?

Domínio Observação

Simulação 
mental

Persuasão

 

 



 

Apresente aos alunos o conceito de auto-eficácia. As pessoas estão inclinadas a fazer 
coisas das quais se sentem capazes. Discuta esse conceito com relação à denúncia. 
Discuta como as pessoas podem se sentir capazes de denunciar.  
 
Tempo estimado: 5min 
 
Slide 13: Diretrizes para relatos adequados 

1. Encontre procedimentos de 
denúncia autorizados e seguros.
2. Indique a irregularidade a 
alguém em quem confia
3. Verifique se existe um 
procedimento oficial, autorizado, 
seguro e com credibilidade na 
política de denúncia

Diretrizes para relatos adequados

 

Apresente as diretrizes básicas para os relatos adequados. Enfatize a necessidade de 
denúncias seguras.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 14: Indicadores de segurança, proteção de dados pessoais e confidencialidade 

1. Certificação e acreditação (ISO, 
TQM)

2. Uso de comunicação 
criptografada

3. Opção de anonimato

4. Direito de acesso aos detalhes 
do acompanhamento

Indicadores de segurança, proteção de 
dados pessoais e confidencialidade

 

 



 

Discuta mais profundamente a questão da segurança. Forneça exemplos de 
denunciantes que foram presos ou tiveram que pagar multas. Destaque a 
necessidade de um sistema seguro de denúncia de irregularidades. 
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 15: Onde reportar: Doping 

Onde reportar: Doping
 Verifique a política da sua agência nacional antidopagem, da sua federação 

nacional e internacional. Exemplos:
 Alemanha: https://www.nada.de/en/nada/speak-up/
 Dinamarca: 

https://antidoping.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/D
efault.aspx

 Reino Unido: https://www.ukad.org.uk/our-organisation/what-we-do/report-
doping/

 França: https://www.afld.fr/signaler-un-fait-de-dopage/

 Sistema internacional WADA SPEAK UP: https://speakup.wada-
ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncias de doping. Idealmente, entre numa 
plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a plataforma funciona. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 16: Onde reportar: Manipulação de resultados 

Onde reportar: Manipulação de 
resultados

 Verifique a política da sua federação / liga nacional e internacional
 Cerca de 30 países europeus têm uma plataforma nacional dedicada à 

manipulação de resultados. Exemplos:
 Dinamarca:https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Def

ault.aspx
 Itália: http://www.rischioreatosport.it/homepageENG.html

 Futebol
 Cada federação nacional da UEFA tem um oficial de integridade dedicado e 

treinado. Exemplo:
 Roménia: plataforma desporto limpo: http://www.fotbalcurat.frf.ro/

 UEFA: https://integrity.uefa.org/index.php?isMobile=0
 FIFA: https://www.bkms-

system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6fifa61&language=eng
 FIFPRO: aplicação “red button”

 



 

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncia de irregularidades. Idealmente, entre 
numa plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a plataforma funciona. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 17: Onde reportar: Manipulação de resultados 

Onde reportar: Manipulação 
de resultados

 TÉNIS http://www.tennisintegrityunit.com/player-resources
 RUGBY INTERNACIONAL 

http://integrity.worldrugby.org/index.php?module=1&section=5
 CRICKET https://www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-

corruption/contact-us
 BADMINTON http://bwfcorporate.com/players/whistle-blower/
 IOC (todos os Desportos Olímpicos) 

https://secure.registration.olympic.org/en/issue-reporter/index

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncias de doping. Idealmente, entre numa 
plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a plataforma funciona. 
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 18: Onde reportar: Assédio sexual/abuso físico 

Onde reportar: Assédio 
sexual/abuso físico

 Verifique a política de sua federação / liga nacional, ministério 
do desporto, comitê olímpico nacional. Exemplos:

França: Comité Ético e Desporto (assédio sexual e abuso) 
http://www.ethiqueetsport.com/nos-actions/ (01-45-33-
85-62) 

Holanda: NOC Linha de ajuda (assédio sexual e abuso)
https://www.government.nl/topics/sports/report-
harassment-in-sport

Reino Unido (racismo e discriminação) : 
http://www.kickitout.org/get-involved/report-it/ (020 
7842 8932)

 Considerar contacto com a polícia

 



 

 

Forneça exemplos de sistemas de denúncias relacionados a assédio sexual / abuso 
físico. Idealmente, entre numa plataforma de denúncia e mostre aos alunos como a 
plataforma funciona. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 19: Etapas para criar um sistema de denúncia no desporto 

Etapas para criar um sistema de 
denúncia no desporto

• Etapa 1: Aprovação / apoio da equipa de 
gestão

• Etapa 2: Promoção do compromisso com 
a organização

• Etapa 3: Construir a estrutura dentro da 
organização

• Etapa 4: Formular a política da 
organização

• Etapa 5: Avaliar o sistema de denúncia 
interno da organização

 

Promover a ideia de criação de sistemas de denúncia do desporto. Forneça 
informações sobre as etapas básicas que os alunos devem estar cientes durante o 
desenvolvimento do sistema. Discuta com os alunos a importância de cada etapa e 
dê dicas de como isso é feito. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slide 20: Características de um sistema efetivo de denúncia no desporto 

Características de um sistema efetivo de 
denúncia no desporto

• Consciência - toda a organização tem a capacidade de
reconhecer quando aparece um comportamento antiético.

• Compromisso - cada membro da organização aceita relatar as
irregularidades nas atividades desportivas (incluindo a equipa
de gestão).

• Envolvimento - cada membro da organização está pronto para
relatar as irregularidades nas atividades desportivas (incluindo a
equipa de gestão).

• Soluções - para cada reclamação, a organização tem uma
solução.

 

 

Forneça informações sobre as características básicas de um sistema eficaz de 
denúncia no desporto. Discuta com os alunos a importância de cada característica. 
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 21: Sumário 

Sumário

• Definição de denúncia

• Benefícios da denúncia

– Para a organização

– Para as pessoas

• Como e onde denunciar

• Como desenvolver um sistema de denúncia

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições, 
benefícios e oportunidades para denúncias. 



 

 
Tempo estimado: 3 min 
 

Slide 22: Nota de Reponsabilidade 

Nota de Reponsabilidade

Este projeto foi financiado com o apoio da 
Comissão Europeia. Esta publicação 
[comunicação] reflete apenas as opiniões do 
autor, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser 
feito das informações nela contidas.

 

 

 

 


