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Slide 1: Manipulação de resultados 

Manipulação de resultados

Intervenções educacionais

 

Discuta brevemente a necessidade de intervenções educacionais contra a 
manipulação de resultados. Porque é considerado importante educar atletas.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 2: 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 tem sido
eficiente

• Uma chamada para a educação para prevenir
atletas de estarem envolvidos na manipulação
de resultados

• Necessidade de educação baseada na teoria
contra a manipulaçãode resultados

 

Apresente os temas Corrigir a correção. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 

  



 

Slide 3: A ferramenta educacional 

A ferramenta educacional

• Definição da manipulação de resultados

• Problemas na legislação

• Tipos de abordagens relativamente à 
manipulaçãode resultados

• Jogos de apostas

• Pressão social 

• Moralidade

• Reconhece- Resiste- Reporta

 

Apresente os temas Corrigir a viciação. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 4: Definição da manipulação de resultados 

Definição da manipulação de 
resultados

• Este tema foca-se na compreensão
do fenómeno da manipulaçãode
resultados. Definições dos 
diferentes aspetos da manipulação
de resultados são providenciados. 

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

 

Apresente os temas Corrigir a viciação. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 
 



 

Slide 5: Problemas na legislação 

Problemas na legislação

Este tema
apresenta os tipos
de manipulação e 
as consequências
da manipulação de 
resultados nos
termos da 
legislação. Oferece
informação sobre o 
sistema judicial 
desportivo, códigos
disciplinares e o 
código de conduta.

 

Apresente os temas Corrigir a viciação. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 6: Tipos de abordagem relativa à manipulação de resultados 

Tipos de abordagem relativa à 
manipulação de resultados

• Este tema apresenta três agentes
protagonistas envolvidos numa ação
típica de manipulaçãode resultados

• Descreve as técnicas e as diferentes
etapas tipicamente usadas para 
estabelecer uma manipulação bem
sucedida e fornece informações sobre
o tipo de abordagem relativa à 
manipulação de resultados vinda da 
perspetiva do atleta. 

• Este tema explora o conceito de 
coerção. 

“O Dave sugeriu-me para 

realizar a ação com a bola 
dada a situação em que 

estávamos no jogo e eu, não
sabia melhor”, (Camerson

Bancroft, cricketer 

australiano). 

https://www.news.com.au/spor
t/cricket/cameron-bancroft-

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

story/9e43d3cd7938c007226e
84c187e57914

 

Apresente os temas Corrigir a correção. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 
 



 

Slide 7: Jogos de apostas 

Cultura dos jogos de 
apostas? Muitos atletas tem 
apostado…

Problemas chave

… para se inserirem Perseguindo perdas.

…porque foram encorajados
por colegas de equipa.

Necessidade de apostar com 
grandes quantidades de 
dinheiro. 

…porque companhias de 
apostas encorajaram pessoas 
do desporto para apostar. 

Culpa por apostar. 

…porque o patrocínio de 
apostas é influente. 

Apostar mais do que pode 
ser suportado.

Causa de stress, ansiedade e 
problemas de saúde.

Emprestar dinheiro ou itens 
para apostar no futuro.

Críticas.

Wardle et al., 2014

Jogos de apostas

• Este tema introduz o 
tópico de jogos de 
apostas. Destaca os
casos onde os jogos
de apostas estão
incontroláveis e 
conduz ao vício. 

• Este tema apresenta
dicas e atividades que 
treinam os atletas
para evitar os jogos de 
apostas. 

 

Slide 8: O papel dos meios de comunicação e da publicidade 

O papel dos meios de comunicação e 
da publicidade

• Este tema oferece informação sobre o 
papel dos meios de comunicação e da 
publicidade em modelar a opinião
pública relativamente à manipulação
de resultados. 

• Este tema explica como a 
apresentação da manipulação de 
resultados nos meios de comunicação
e a publicidade de apostas podem
influenciar a decisão de um atleta de 
combinar o jogo e/ou apostar. 

“Em qualquer lugar onde exista apostas

legais a oportunidade está lá e não há maior

incentivo para as pessoas do que fazer

dinheiro fácil ao apostar quando sabem que 
a manipulação está lá.”

“Estão longe dos pais, longe do seu

treinador, viajando sozinhos e estes
predadores vêm também e lançam o isco

e, infelizmente, alguns destes jovens de 
hoje aceitam-no" 

 

Apresente os temas Corrigir a viciação. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra a manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 
 

  



 

Slide 9: Pressão social 

Pressão social
• Inclui duas sessões.

• Estas sessões introduzem o papel da 
pressão social na manipulação de 
resultados. Elas têm como alvo
aumentar a consciência sobre os tipos
e as origens da pressão social que 
levam à manipulaçãode resultados.  

• Este tema fornece exemplos de ações
no desporto que suportam ou
enfraquecem os valores do desporto e 
desenvolve planos de ação que irão
ajudar um atleta a resistir a manipular
um jogo em situações potencialmente
tentadoras. 

“Eu simpatizo com aqueles que, quer

seja através de uma doença ou
ansiedade severa, sofrem com as 

expectativas colocadas neles e é fácil
de ver o porquê de muitos deles se 

encontrarem em dificuldades, eu

tenho visto muitos exemplos noutros

do que pode correr mal.” 

 

Slide 10: Moralidade 

Moralidade  

• Este tema foca-se nas
perspectivas morais diferentes
que os atletas podem adotar
durante uma competição e 
discutir o porquê de as pessoas
fazerem batota. 

• Este tema oferece informação
generalizada sobre como os
atletas justificam
comportamentos não éticos e 
induzem os atletas a refletirem
sobre como devem pensar como
alternativa. 

 

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, é menos 
provável que atletas instruídos manipulem um jogo e a necessidade de monitorar 
seja menor, enquanto atletas / equipas não instruídos devem ser sempre 
monitorados).  
 
Discuta a necessidade de uma educação baseada em teoria e evidência, em vez de 
aumentar a conscientização. Teste a necessidade de desenvolver intervenções 



 

educacionais eficazes - a teoria e as evidências passadas podem atestar melhor uma 
intervenção eficaz.  
 
Tempo estimado 5 min 
 
Slide 11: Reconhece- Resiste- Reporta 

Reconhece- Resiste- Reporta

• Este tema aumenta a consciência
sobre os três R´s para ajudar a 
garantir a segurança pessoal de um 
atleta. Os três R´s descrevem os
três passos que um atleta deve
defender em ordem de evitar a 
combinação de resultados e 
proteger-se a si mesmo e ao
desporto. 

• Este tema fornece informação
sobre como os atletas se podem
proteger a si mesmos e ao desporto
da combinação de resultados. 

 

Apresente a ferramenta educacional Fix the Fixing. Apresente o conteúdo da 
ferramenta.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 12: Sumário 

Sumário

• Educação contra a manipulação de resultados no desporto

- Gaps and needs

- A ferramenta educacional

Definição e legislação

• Tipos de abordagem

• Jogos de apostas

• O papel dos meios de comunicação e da publicidade

• Pressão social 

• Moralidade

• Reconhece- Resiste- Reporta

 

 

 



 

Slide 13: Nota de responsabilidade 

Nota de responsabilidade

Este projeto foi fundado com o apoio da 
Comissão Europeia. Esta publicação 
(comunicação) reflete apenas as visões do 
autor, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por qualquer uso que possa ser 
feito da informação contida nela.

 

 

 

 


