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As sessões de formação do Projeto T-PREG, em Portugal, foram muito bem-sucedidas. Ao longo 

de mais de 12 meses foram realizados diversos eventos, coletivos e individuais, dirigidos a diversos 

públicos e stakeholders, nacionais e internacionais. Mais de 70 pessoas participaram das sessões 

de formação e 46 responderam aos questionários para avaliação de perceções e da formação E-

learning. 

Para terminar o projeto haverá ainda um evento final organizado em conjunto pelo Iscte – Instituto 

Universitário de Lisboa (Iscte) e o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). O evento 

será realizado no dia 3 de dezembro e servirá para dar continuidade às formações e discutir 

publicamente o conteúdo das Diretrizes que já começaram a ser distribuídas e enviadas a diferentes 

instituições (tanto em inglês como em português). 

 

1) Descrição das sessões 

Realizaram-se sessões grupais durante 5 eventos, que ocorreram entre setembro de 2019 e 

setembro de 2020. No mesmo período, também se realizaram sessões individuais com atores 

desportivos. De seguida, descreve-se como foram implementados os diferentes tipos de sessões. 

 

a) Sessão Preliminar 

A primeira sessão de formação preliminar decorreu durante o evento organizado em conjunto pelo 

Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e pelo Iscte, no âmbito da Semana Europeia 

do Desporto 2019. 

Neste caso, foram apresentados conteúdos preliminares do E-learning. Para otimizá-los, houve um 

momento de discussão com os diferentes atores desportivos presentes. O objetivo era receber o 

feedback destes e recolher inputs, de forma a otimizar os módulos. Posteriormente, foi estabelecida 
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uma lista de contatos que estavam interessados em receber o acesso para fazer a formação E-

learning, logo que esta estivesse disponível. 

 

b) Sessões grupais 

Realizaram-se diferentes sessões grupais, direcionadas para públicos diversos. Os grupos foram 

constituídos entre 5 a 15 pessoas.  

O T-PREG foi convidado a dar uma sessão de formação no âmbito da iniciativa “Jogos Saudáveis”, 

organizada pela Associação de Futebol de Lisboa (AFL). O evento foi realizado no dia 20 de 

fevereiro de 2020, no auditório da AFL. 

Aproveitando a presença de atores desportivos e institucionais prestigiados e internacionais, o T-

PREG organizou ainda uma sessão de apresentação e formação no âmbito da reunião de 

lançamento do projeto Desporto como veículo para o desenvolvimento de competências para o 

mercado de trabalho e de promoção da empregabilidade e empreendedorismo (S4MED), que teve 

lugar no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2020. Os resultados 

do projeto, bem como o a respetiva E-learning, foram muito bem recebidos pelos atores e 

stakeholders de vários países europeus que estavam presentes. 

Também foram realizadas sessões conjuntas para alunos do Mestrado em Estudos Internacionais e 

Gestão do Desporto do Iscte, e de outras universidades nacionais. Uma questão consensual entre 

todos os parceiros do projeto, principalmente entre os Comités Olímpicos, foi a necessidade de 

estender o problema do match-fixing e da infiltração do crime organizado no desporto a atores 

externos ao desporto. É preciso contrariar a ideia de que é um problema interno ao desporto. Da 

mesma forma que um projeto anterior (AMATT) tentou formar jornalistas no combate ao match-

fixing, o T-PREG deu continuidade à lógica e ampliou seu espectro educacional. Neste caso, para 

alunos de mestrado nacionais e internacionais de diferentes áreas relacionadas com o fenómeno. 

Por último, realizou-se uma sessão de formação, aproveitando a realização do evento T-PREG no 

âmbito da Semana Europeia do Desporto 2020. O evento foi organizado em conjunto pelo Iscte 

e pelo Comité Olímpico de Portugal, no dia 30 de setembro de 2020. 

As sessões grupais foram organizadas da seguinte maneira: 1) Inicialmente, o projeto foi 

apresentado pelo seu coordenador Marcelo Moriconi, que liderou as sessões de treino; 2) De 

seguida, distribuíram-se os questionários relativos às perceções dos participantes, para que estes 

preenchessem antes de iniciar a sessão de formação; 3) Posteriormente, os diferentes módulos de 

E-learning foram apresentados em projeção para que todos pudessem ver ao mesmo tempo. A 
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versão em português foi utilizada em todas as sessões, exceto na sessão internacional com 

membros do projeto S4MED. Nesse caso, foi utilizada a versão em inglês. 4) Todos os participantes 

responderam ao questionário de avaliação; 5) Finalmente, houve tempo para uma sessão de 

perguntas e respostas. 

Como se verá na análise dos dados, os resultados dessas sessões foram positivos.  

 

c) Sessões individuais 

Aproveitando a rede de contactos que se foi criando ao longo dos distintos eventos, diversos atores 

desportivos foram contactados por email para realizar a formação online. O procedimento iniciou-

se com um contacto informal aos participantes das sessões que pediram para ser contactados.   

Caso estes aceitassem fazer a formação, era-lhes enviado um email formal com todos os dados 

de acesso necessários para realizar a formação E-learning, incluindo um “usuário” e uma 

“password”, previamente criados. A criação de um “usuário” e “password” oficial simplificou muito 

o processo e agilizou a participação do público, uma vez que o processo de inscrição foi apontado 

como “complicado”, por parte de algumas pessoas que acabaram por desistir de realizar a 

formação.  

Os questionários sobre as perceções e avaliação foram enviados em anexo a esse email, numa 

versão em Word. Os participantes deveriam preencher o primeiro questionário, antes de realizar a 

formação E-learning, e o segundo, após a formação. Ambos os questionários deveriam ser 

reenviados, devidamente preenchidos, em resposta ao email original.  

 

2) Resultados 

Questionário 1 

O questionário 1 teve como objetivo conhecer as perceções iniciais dos participantes sobre o 

fenómeno do match-fixing e sobre os mecanismos de denúncias de comportamentos desviantes no 

desporto. Este permitiu, por um lado, aprofundar o conhecimento sobre o problema, questão já 

iniciada com a recolha de dados sobre perceções e atitudes no âmbito do Intellectual Output 1; e, 

por outro, recolher evidências para realizar uma melhor avaliação do processo de formação e 

aprendizagem.  
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Ponto 1 – O que entende por match-fixing 

 

A grande maioria dos inquiridos entende o match-fixing como um fenómeno histórico que sempre 

existiu no desporto (41,3%) e se tornou amplamente presente em todos os desportos na última 

década (58,7%). Esta é uma perceção validada por inúmeros trabalhos científicos e registos 

históricos, o que transmite a consciencialização que a maioria dos inquiridos tem sobre o fenómeno 

ao nível da dimensão histórica. Não obstante, cerca de um quinto dos inquiridos (21,7%) interpreta 

o match-fixing como um fenómeno recente no desporto relacionado com as apostas desportivas, 

presente num número limitado de modalidades desportivas em que a dimensão económica é 

relevante (28,3%) e/ou ligado ao desporto profissional de topo (15,2%). Estes indicadores 

demonstram a importância da realização da formação E-learning para a sensibilização dos atores 

desportivos para a tipificação do match-fixing e para a sua prevalência no desporto. Ao nível da 

tipificação, procurou-se mencionar que o match-fixing nem sempre está relacionado com apostas 

desportivas, mas também pode ter como objetivo alcançar um benefício desportivo (ou ambos em 

simultâneo). No que à prevalência diz respeito, foi feito um esforço de consciencialização para o 

crescente número de casos em divisões amadoras de modalidades profissionais, em divisões 

principais de modalidades amadoras e no desporto jovem.  
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A segunda questão pretendia recolher perceções sobre as consequências do match-fixing para o 

desporto. No total, 71,7% dos inquiridos reconhece a crescente ameaça que este fenómeno 

representa para o desporto, sendo mínima a percentagem de atores que veem este fenómeno como 

um problema marginal para o desporto (2,2%), ou um problema minoritário (8,7%). No entanto, 

o cerne da discussão está em saber se o match-fixing é a principal ameaça à sobrevivência do 

desporto (34,8%), ou é “apenas” um risco potencial para o futuro (39,1%). Embora ambas as 

respostas reflitam o perigo deste fenómeno, é importante clarificar, e não deixar margem para 

dúvida, que as consequências do match-fixing já se manifestam no desporto (por exemplo, o 

colapso de algumas ligas asiáticas) e que embora o futuro do desporto esteja em risco a sua 

sobrevivência no presente já está sob ameaça. Esta dimensão também foi explorada na formação 

E-learning e deverá continuar a ser reforçada em formações futuras.  

 

Relativamente ao perigo do match-fixing em comparação com o doping, é unânime que o doping 

não é um problema tão sério quanto o match-fixing (4,4%). Por outro lado, as opiniões dividem-
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se em relação à maior (41,3%) ou igual (54,3%) dimensão do problema do match-fixing 

comparativamente com o problema do doping. O match-fixing e o doping são dois tipos de 

manipulação de resultados que afetam a integridade desportiva. Talvez por isso, uma ligeira 

maioria equipare estes dois fenómenos. No entanto, o match-fixing está fortemente conectado ao 

fenómeno do crime organizado transnacional e a práticas (lavagem de dinheiro, evasão fiscal, 

coações, assassinatos) que minam não só o desporto, como também o sistema económico, 

político, social e jurídico dos Estados. Esta foi uma dimensão expressa na formação E-learning que 

importa manter acesa no imaginário social dos atores desportivos. 

 

Em matéria de políticas públicas e desportivas destinadas ao combate e à prevenção do match-

fixing, os inquiridos revelam estarem consciencializados sobre quais os órgãos responsáveis pela 

sua aplicação, neste caso, órgãos estatais e órgãos desportivos, respetivamente (71,7%). Por 

contraponto, os dados recolhidos demonstram bastante desconhecimento relativamente à 

promoção destas políticas, uma vez que só 8,7% reconhecem que políticas e ações para prevenir 

e combater o match-fixing são promovidas pelas autoridades estatais e pelos órgãos desportivos. 

É evidente que a situação é bastante variável por país, algo que os inquiridos demonstram 

reconhecer (52,2%). No entanto, as medidas promovidas por órgãos como a FIFA, UEFA, Conselho 

da Europa, Interpol, Comissão Europeia, apesar de serem públicas, parecem não estar a chegar 

ao conhecimento dos atores desportivos que estão no terreno, sejam no que ao nível dos órgãos 

desportivos diz respeito (13%), sejam aquelas promovidas pelas autoridades estatais (15,2%). Mais 

uma vez, estes indicadores exaltam a importância da realização de formações E-learning, com 

módulos específicos direcionados para estas questões.  
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Sendo o T-PREG um projeto direcionado para o desporto profissional e para os desportos de base, 

uma das questões do inquérito visava recolher as perceções dos atores sobre a prevalência do 

match-fixing nestas duas tipologias. Nenhum dos inquiridos reconheceu o match-fixing como um 

problema apenas relacionado com o desporto profissional. Cerca de dois terços (65,2%) vinculam, 

principalmente, este fenómeno ao desporto profissional, enquanto pouco mais de um terço (34,8%) 

conecta este problema com o desporto profissional e de base. Um dos principais problemas no 

estudo do match-fixing é precisamente medir a sua prevalência, aspeto que dificulta a criação de 

relações entre as perceções dos inquiridos com a realidade. No entanto, o facto de os inquiridos 

reconhecerem que o match-fixing extrapola a dimensão profissional do desporto e também está 

conectado aos desportos de base é um dado bastante positivo no que à sua consciencialização 

sobre o fenómeno diz respeito.   

 

O match-fixing é um fenómeno que tem subjacente uma multiplicidade de causas e isso é 

reconhecido por um terço dos inquiridos (30,4%). A este nível, o facto do desporto se ter tornado 

um negócio (30,4%) e o rápido desenvolvimento do setor de apostas desportivas online (28,3%), 
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emergem como as principais razões apontadas pelos inquiridos para o surgimento do fenómeno. 

Deste modo, as perceções dos inquiridos parecem conectar o match-fixing a um problema com 

forte pendor económico e financeiro. Por outro lado, o bom enquadramento legal e regulamentar 

desportivo que vigora em Portugal, já reconhecido por especialistas na área (Moriconi e Almeida, 

2019), talvez justifique a pequena percentagem de inquiridos (6,5%) que veem a fraqueza das 

regras, leis e falta de controlo como a principal causa. De igual modo, os inquiridos recusam que 

este seja um problema, meramente, de ação social, uma vez que apenas 4,3% aponta a falta de 

ética como a principal causa do fenómeno.  

 

Também ao nível das soluções para o problema, reconhece-se que o match-fixing é um fenómeno 

sistémico, e que o seu combate implicará uma combinação de medidas (58,7%). Debruçando-se 

sobre as medidas específicas mais importantes, os inquiridos reconhecem que é fundamental, 

sobretudo, melhorar os níveis de informação e educação (17,4%).  

Provavelmente, pelos mesmos motivos enunciados na questão anterior, apenas 2,2% referem ser 

prioritário a constituição de regras e leis mais eficientes. No entanto, apesar de Portugal ter ao seu 

dispor disposições adequadas para combater o match-fixing, é fundamental, aumentar a eficiência 

das fiscalizações e investigações (15,2%), algo que a própria polícia judiaria portuguesa também 

já admitiu. São poucos os atores que veem na quebra do código do silêncio a solução mais 

importante para combater o match-fixing (6,5%). Mais uma vez, pode-se interpretar que, de acordo 

com os atores inquiridos, devem-se priorizar abordagens direcionadas para a resolução de 

problemas estruturais, em prol de abordagens direcionadas para questões de ação social.  
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Ponto 2: O que pensa sobre mecanismos de denúncia no desporto 

 

Num segundo rol de perguntas, procurou-se recolher perceções em matéria de mecanismos de 

denúncia protegida no desporto. Da análise dos dados recolhidos, constata-se que metade dos 

inquiridos não está informado em relação a este tipo de mecanismos. Diferentes razões podem 

explicar estes dados. Por um lado, à exceção da plataforma “Integridade”, direcionada para a 

modalidade de futebol e futsal, não existem outras plataformas do género direcionadas para as 

restantes modalidades desportivas. Por outro lado, mesmo ao nível dos desportistas da modalidade 

de futebol e futsal, as evidências recolhidas durante o Intellectual Output 1 do projeto T-PREG, 

demonstram que ainda existe algum desconhecimento sobre esta matéria. Nesse sentido, 

formações E-learning como a desenvolvida no âmbito deste projeto, são importantes para 

transformar a percentagem de atores superficialmente informados (41,3%) e não informados (50%), 

em indivíduos bem informados sobre mecanismos de denúncia protegida no desporto (atualmente 

nos 8,7%).  
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Embora o conhecimento sobre mecanismos de denúncia protegida no desporto ainda não tenha 

atingido os níveis desejados, a consciencialização sobre a sua importância é bastante positiva. 

80,5% dos inquiridos atribuem uma relevância crucial (43,5%), ou alta (37%) a estes mecanismos, 

no que em matéria de combate ao match-fixing diz respeito. No entanto, permanece uma 

percentagem baixa, mas, ainda assim, preocupante de atores que desvalorizam a importância dos 

mecanismos de denúncia protegida no desporto para mitigar o match-fixing (19,5%). Diferentes 

explicações para a desvalorização da denúncia protegida no desporto (Moriconi e De Cima 2020), 

em Portugal, podem ser encontradas no relatório “Silêncio Ruidoso” (De Cima e Moriconi 2019), 

desenvolvido no âmbito deste projeto.  

 

Por fim, quando questionados sobre quem deveria promover os mecanismos de denúncia protegida 

no desporto, os inquiridos, reconhecendo ao longo do inquérito a multiplicidade de causas e 

combinação de medidas para solucionar o problema, entendem que estes mecanismos deveriam 

ser multistakeholder e cooperativos (41,3%). Aproximadamente um terço (34,8%) prefere que os 

problemas do desporto sejam tratados por organizações desportivas, ou seja, que estes 

mecanismos sejam implementados por órgãos desportivos. Uma parcela menor (15,2%) atribui 

maior confiança a órgãos independentes (15,2%), talvez por achar que as organizações desportivas 

possam ser condicionadas por conflitos de interesses, tal como mencionado por alguns atores 

desportivos no Intellectual Output 1. Apenas, 8,7% defende que os mecanismos de denúncia 

protegida no desporto devem ser implementados por autoridades estatais/LEAs. 
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Questionário 2: Avaliação das sessões de formação 

As sessões coletivas foram realizadas pelo coordenador do projeto, Marcelo Moriconi, na função 

de formador sénior, sendo assistido por César de Cima. Nessas sessões, a primeira parte do 

questionário de avaliação serviu para avaliar o papel e o desempenho do formador. 

 

a) Avaliação do formador 

Ao longo destas sessões, 32 participantes responderam, numa escala de 1 a 5 (onde 1 é pouco e 

5 é muito), a questões relacionadas com o nível de conhecimento do formador, o grau de clareza 

das apresentações, gestão do tempo, capacidade de resposta às questões do público, às 

necessidades educacionais de cada um e à adaptação cultural das mensagens e conteúdos. 

Os resultados foram muito positivos, principalmente no que diz respeito à capacidade de resposta 

do formador.  

A Tabela 1 mostra a média de resultados alcançados para cada categoria. 

Tabela 1: Resultados finais e médias da avaliação do formador 

Categoria Pessoas e pontuação Média 

Conhecimento 

3 pontos - 2 pessoas 

4 pontos – 18 pessoas 

5 pontos – 12 pessoas 

4,31 

Clareza 

 

3 pontos – 4 pessoas 

4 pontos - 17 pessoas 

5 pontos -11 pessoas 

4,22 

Adaptação à cultura local 

3 pontos – 10 pessoas 

4 pontos – 17 pessoas 

5 pontos – 5 pessoas 

3,84 

Gestão de tempo 

 

3 pontos – 16 pessoas 

4 pontos – 12 pessoas 

5 pontos – 4 pessoas 

3,63 

Capacidade de resposta do 

formador 

4 pontos – 16 pessoas 

5 pontos – 16 pessoas 
4,5 

 

b) Avaliação da ferramenta educacional  

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar a eficácia das sessões e da plataforma 

E-Learning. Os participantes responderam sobre a sua evolução cognitiva e sobre os diversos temas 

e conteúdos incluídos no E-Learning. O procedimento consistia em avaliar o conhecimento prévio, 

sobre os tópicos específicos, e o conhecimento que eles acreditam ter após a sessão de formação. 
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Mais uma vez, os resultados foram satisfatórios e mostram que o módulo E-Learning cumpre o seu 

objetivo pedagógico. A Tabela 2 apresenta os resultados gerais. 

 

Tabela 2: Autoavaliação dos formandos antes e após a sessão 

Antes da sessão 

(resultados médios) 

Autoavaliação de 

conhecimentos e skills 

relacionados com a temática 

Após a sessão 

(resultados médios) 

1,98 
Match-fixing e sistemas de 

denúncia 
4,09 

1,65 
Informação e linhas de 

orientação 
3,91 

1,5 
Principais sistemas de 

denúncia protegida atuais 

3,83 

 

1,5 

Aspetos legais 

 
4,17 

1,39 
Linhas de orientação para a 

ação 

3,39 

 

3 Contexto nacional  4,48 

 

Os resultados refletem a falta de conhecimento inicial sobre questões cruciais para a integridade 

desportiva, como enquadramentos legais e canais de denúncia. Da mesma forma, percebe-se a 

falta de linhas de ação e intervenção prática. Apesar de a avaliação mostrar a eficácia da 

ferramenta pedagógica e educacional, é necessário dar continuidade a este tipo de programas 

educativos e sustentá-los ao longo do tempo, uma vez que uma simples sessão de formação (online 

ou presencial) não é suficiente para sedimentar conhecimento e práticas de combate a ameaças à 

integridade desportiva. 

 

Pontos fortes, pontos fracos e dicas 

Na última parte do questionário, os participantes puderam discutir propostas de melhorias e 

destacar as questões mais relevantes da ferramenta educacional. Em alguns casos, essas propostas 

foram coletadas durante uma discussão aberta entre os participantes, que foram compiladas em 

notas tiradas pela equipa de formação. 

No que se refere às questões relacionadas com as implicações diretas da sessão nas suas práticas 

profissionais, a questão mais relevante foi o conhecimento adquirido sobre como denunciar 

irregularidades no desporto e sobre os marcos legais que protegem quem denuncia e pune esse 

tipo de prática. Pouca informação foi recolhida sobre o real interesse dos atores institucionais em 

promover, conceber e implementar novos sistemas de denúncias protegidas em Portugal. Como 
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nos resultados da coleta inicial de dados do projeto, o maior obstáculo levantado para esta 

situação continua a ser a perceção de que não existem recursos institucionais, humanos e 

económicos para realizar uma investigação eficaz que não comprometa a integridade ou a carreira 

dos delatores. 

De acordo com a opinião dos participantes, os pontos fortes da E-Learning são a duração de cada 

módulo, focados no essencial e concisos. A estética, aliada à combinação de textos, vozes e vídeos, 

criam um produto dinâmico e fácil de seguir. 

Porém, e provavelmente relacionado à perceção de que a denúncia é perigosa, questionou-se a 

falta de exemplos concretos de denúncias eficazes e com resolução satisfatória. O público quer 

ouvir verdadeiros delatores a contar as suas experiências. 

Da mesma forma, questionou-se a falta de informações relacionadas com desportos de base ou, 

pelo menos, uma comparação sobre as diferenças e semelhanças entre os desportos de base e 

profissionais. 

Materiais específicos sobre todos esses assuntos serão disponibilizados na sala de aula digital para 

consolidar o escopo educacional das ferramentas do T-PREG. 

 

3) Conclusão 

Apesar de ser um problema milenar (Moriconi, 2020), o fenómeno do match-fixing sofreu uma 

total reconfiguração com o desenvolvimento das novas tecnologias, a proliferação de casas de 

apostas online e a mudança do desenho institucional das apostas desportivas (Moriconi e Almeida, 

2021). Todos estes fatores contribuíram para a entrada do crime organizado transnacional no 

desporto, que viu nesta atividade uma oportunidade aprimorada para lavar dinheiro, ou multiplicar 

verbas proveniente de outras atividades ilícitas (Europol, 2017).  

O match-fixing, tal como todos os outros crimes de corrupção, é um “crime sem rosto”. É por isso 

que a denúncia (anónima) de irregularidades é vista como uma ferramenta chave para combater 

este fenómeno. No entanto, o conhecimento dos atores desportivos em matéria de 

enquadramentos legais, como a obrigatoriedade de denunciar (nomeadamente no caso 

português), ou ao nível de sistemas de denúncia protegidos no desporto continua a ser bastante 

reduzido.  

A implementação de ações de formação e partilha de informação no meio, bem como o recurso 

a ferramentas pedagógicas e educacionais (E-learning) foram duas das estratégias utilizadas ao 
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longo do projeto T-PREG para consciencializar os atores desportivos para as novas dimensões do 

match-fixing e as estratégias mais efetivas para o mitigar.  

Tal como os resultados do inquérito de diagnóstico de perceções sobre o fenómeno demonstram, 

os atores desportivos não estavam totalmente conscientes das novas dimensões do match-fixing, 

seja ao nível da sua tipificação, prevalência no desporto profissional e de base, riscos 

atuais/futuros, diferenças em relação a outros tipos de manipulação como o doping, ou 

conhecimento das políticas públicas e desportivas atuais.  

Para além disso, a generalidade dos participantes demonstrou estarem mal preparados para tomar 

as diligências necessárias caso se vissem envolvidos numa possível situação de match-fixing. O 

desconhecimento de mecanismos de denúncia protegida no desporto e das boas práticas 

necessárias para garantir uma melhor proteção aos denunciantes foi uma evidência.  

Perante este cenário, foi com naturalidade que a realização de ações de formação e a 

implementação da ferramenta pedagógica e educacional E-learning incrementaram fortemente o 

know-how dos participantes nestas matérias. Contudo, para que seja possível apoiar o 

desenvolvimento de uma cultura de denúncia de irregularidades nos desportos profissionais e de 

base, de forma protegida, é fundamental continuar a investir no treino e partilha de informação. 

Caso contrário, tudo o esforço despendido neste projeto será em vão.  
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