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Iniciativa:Apoio:

Parceiros:

curso do resultado de um evento desportivo, com

vista a obter vantagens pessoais ou institucionais, 

económicas ou desportivas, para si mesmo, ou 

para outros, removendo a totalidade, ou parte, da 

incerteza normalmente associada ao resultado de 

uma competição.

Manipulação de Resultados

Criada em 2014, pelo Conselho da Europa, a 

Convenção sobre a Manipulação de Competições 

Desportivas incentiva a criação de quadros insti-

tucionais, legais e práticos para combater o fenó-

meno da manipulação de resultados. Portugal foi 

em 2015.
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Apostei rios de dinheiro em como 
perderas o primeiro Set 

no jogo de amanha.
 Posso contar contigo?

Isto nao esta certo, 
mas temo pela minha familia... 

O que devo fazer?

Os atores desportivos não podem apostar nas 

competições em que participem e são obrigados 

a denunciar comportamentos suscetíveis de afe-

tar a verdade desportiva (Decreto-Lei 66/2015 e 

67/2015; Lei 13/2017, art.º 6).

As federações desportivas são obrigadas a rea-

lizar programas de prevenção, formação e edu-

cação para consciencializar os atores desportivos 

sobre as suas novas obrigações / proibições (Lei 

101/2017, art.º 13, nº 4).

Elementos do crime organizado, de forma direta, 

ou através de intermediários (do mundo do des-

porto, ou sem ligação a este setor), entram em 

contacto com atores desportivos e iniciam uma 

abordagem amigável, aproveitando-se da sua 

fragilidade. Os atores desportivos aceitam entrar 

no esquema de manipulação e a abordagem dos 

manipuladores torna-se cada vez mais agressi -

va. Nesta fase, o ator desportivo encontra-se “na 

mão” dos manipuladores. Chantagem e ameaças 

à integridade física do manipulado, ou de seus 

familiares, são estratégias comuns por parte dos 

manipuladores.

Como funciona a Manipulação de 

Resultados

O que diz a Lei? 

Atualmente, é possível apostar online, por exem-

plo a partir da Ásia, na vitória de uma equipa de 

futebol africana, que  disputa um jogo na América 

Latina, através de um operador de apostas online 

sediado na Europa. Com este novo cenário, um 

apostador deixa de estar limitado às tradicionais 

apostas 1X2, podendo apostar em eventos espe-

-

tos que um jogador de basquetebol vai marcar; 

quem será o primeiro jogador a ver o cartão ama-

relo num jogo de futebol; quem ganhará o primei-

ro set de um jogo de ténis. Embora o problema 

da manipulação de resultados não seja novo, a 

dinamização das novas tecnologias e a expansão 

do mercado de apostas desportivas online trouxe-

ram uma nova e crescente dimensão ao proble-

ma, abrindo o caminho para mudanças críticas no 

panorama desta indústria.

Aposta na Ásia

Equipa Africana

Jogo na América Latina

Operador online sediado na Europa

Como funciona o novo mercado 

de apostas

A manipulação de resultados é tão antiga quanto 

o próprio desporto. Os primeiros casos de “batota” 

no desporto datam dos Jogos Olímpicos da Anti-

guidade. Recentemente, o problema da manipula-

ção de resultados ganhou uma nova dimensão. O 

“boom” da internet contribuiu para a proliferação 

de casas de apostas desportivas online (legais e 

ilegais) que, aliadas a um conjunto de fragilidades 

na regulação e governação desportiva, criaram 

estruturas de oportunidade para a entrada do cri-

-

ticas e sindicatos do crime viram no mercado das 

apostas desportivas oportunidades aprimoradas 

para apostar avultadas verbas em casas de apos-

tas legais, ou ilegais, e subornar e/ou ameaçar ár-

bitros, jogadores ou atletas. Consequentemente, 

a manipulação de resultados desportivos passou 

a estar associada a atividades criminosas como 

dinheiro, extrapolando, assim, a dimensão des-

portiva do fenómeno, para um problema de crime 

organizado. 

o fenómeno dos Jogos 

combinados / match  fixing …

Máfia


