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Slide 1: Resumo 

 

Resumo

Visão geral do módulo e orientação 
para avaliação

 

 

 

Slide 2: Introdução à corrupção no desporto 

 

Introdução à corrupção no 
desporto

• Definição de corrupção

• Tipos e formas de corrupção

• Causas de corrupção

• Consequências da corrupção

• Como combater a corrupção?

• Visão geral do curso

 

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições 
de corrupção, tipos e formas de corrupção, causas da corrupção, consequências da 
corrupção, como combater a corrupção e uma visão geral do curso. 



 

Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 3: Doping: Definições e Consequências 

Doping: Definições e 
Consequências

• Definição de doping e comportamentos relacionados

– Tipos de doping

– A Lista Proibida

– Responsabilidade estrita e TUE

• Consequências do uso do doping

– Físicas

– Mentais / psicológicas

– Sociais

– Profissionais

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições 
das consequências do doping. Apresente uma mensagem de que o doping é uma 
ameaça ao desporto, é ilegal e pode ter graves consequências para as pessoas 
envolvidas. 
 
Slide 4: Doping: Uso de Suplementos Nutricionais 

Doping: Uso de Suplementos 
Nutricionais

• Uso de suplementos nutricionais no desporto

• Doping inadvertido

• Verificar suplementos e medicamentos

• Hipótese: alternativa segura vs “porta de 
entrada”

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; uso de 
suplementos nutricionais em desporto, doping inadvertido, verificação de 
suplementos e medicamentos, hipótese: alternativa segura vs porta de entrada 
 
 

  



 

Slide 5: Doping: Bases psicológicas no desporto competitivo 

Doping: Bases psicológicas no 
desporto competitivo

• Abordagens cognitivas sociais

• Modelos integrativos

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; as 
abordagens psicológicas subjacentes ao uso de doping em desportos competitivo, as 
abordagens cognitivas sociais e o seu papel, o papel de modelos integrativos.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 6: Doping: Bases psicológicas no desporto recreativo 

Doping: Bases psicológicas no 
desporto recreativo

• Abordagens para a compreensão do uso de 
doping no desporto recreativo

• Cognição social

• Dismorfia muscular

• Estereótipos corporais

• Papel dos media

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; as 
abordagens psicológicas subjacentes ao uso de doping em desportos recreativos, o 
papel das dismorfias musculares e estereótipos corporais nas crenças da imagem 
corporal e o papel da media no desenvolvimento de estereótipos corporais.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 



 

Slide 7: Doping: Intervenções educativas 

Doping: Intervenções educativas

• Lacunas e necessidades na educação 
antidoping

– Intervenções com base em evidências

• Aumento de intervenções de consciência

– Por exemplo: APLHA, ADeL

• Intervenções com base na educação

– ATLAS e ATHENA

– SAFEYOU e SAFEYOU+

– VIRTUES e CoachMADE

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; lacunas e 
necessidades na educação antidopagem e intervenções existentes baseadas na 
educação. 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 8: Manipulação de resultados: Definições e Consequências 

Manipulação de resultados: 
Definições e Consequências
• Definições de manipulação de resultados

– Tanking

– Fixação de pontos

• Pessoas envolvidas

– Clubes, treinadores, atletas, árbitros

• Consequências

– Pessoais

– Sociais

– Legais

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições 
de manipulação de resultados, pessoas envolvidas e consequências. Apresente uma 
mensagem para levar para casa que a manipulação de resultados é uma ameaça ao 
desporto, é ilegal e pode ter graves consequências para as pessoas envolvidas. 
 
 



 

Slide 9: Determinantes da manipulação de resultados 

Determinantes da manipulação de 
resultados

• Tipos de abordagem

– Contacto, oferta, aprovação

• Determinantes pessoais

– Status dos atletas

– Postura moral

– Apostas e jogos de azar

• Determinantes sociais

– Pressão social

– Normas percebidas

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; tipos de 
abordagem, determinantes pessoais e sociais da manipulação de resultados. 
Apresente uma mensagem para levar para casa… 
 
Slide 10: Manipulação de resultados: intervenções educativas 

Manipulação de resultados: 
intervenções educativas

• Necessidades e lacunas na educação contra a 
manipulação de resultados
– Necessidade de educação baseada em evidências

• 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

– 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 de viciação de resultados e intervenções existentes 
baseadas em educação. 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
 



 

Slide 11: Boa governação 

Boa governação

• Definições de governação e boa governação

• Objetivos da boa governação

• Estrutura de uma organização

• Princípios de boa governação

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições, 
objetivos de boa governação, estrutura de uma organização e princípios de boa 
governação 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 12: Denúncia contra a corrupção no desporto 

Denúncia contra a corrupção no 
desporto

• 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 13: Avaliação 

Avaliação

 

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. 

 

 

 

 


