
A nossa estratégia - Proteção da integridade das apostas 

A Comissão continua empenhada em manter a abordagem nacional de 

gestão da integridade das apostas, tal como definida no SBI Plan. 

Continuaremos a trabalhar com parceiros e intervenientes na indústria 

das apostas, no desporto (incluindo mas não se limitando aos SGBs, 

associações de jogadores e organismos da indústria) e autoridades 

policiais para identificar vulnerabilidades, apoiar ações preventivas e 

reforçar os elementos dissuasores da corrupção nas apostas. O objetivo 

coletivo é prevenir e dissuadir o envolvimento em questões de 

integridade nas apostas, compreendendo as oportunidades de 

subverter os controlos existentes e tornando mais provável que os 

envolvidos possam ser identificados e que possam ser impostas 

sanções apropriadas. 

Para atingir este objetivo e apoiar as acções internacionais no combate 

as ameaças em que estamos empenhados com as diligências europeias 

e internacionais para desenvolver uma colaboração operacional eficaz. 

A Comissão vê-se a si própria a desempenhar um papel importante 

através do desenvolvimento contínuo da Sports Betting Intelligence 

Unit (SBIU), colaborando com organizações parceiras para identificar 

os corruptores e corrompidos. O nosso objetivo é identificar as 

ameaças a longo prazo e implementar abordagens que previnam e 

dissuadam aqueles que representam o maior risco. Para atingir este 

objetivo, estabelecemos uma cooperação operacional eficaz com os 

nossos parceiros para manter a nossa compreensão da escala e âmbito 

das ameaças presentes aos interesses do Reino Unido. 

A Comissão trabalhará com base no princípio da base de risco e da sua 

proporcionalidade para determinar o foco e a escala da nossa 

atividade. 

Embora qualquer falta de integridade relacionada com a forma como 

um evento é gerido possa prejudicar a imparcialidade e abertura desse 

evento e os interesses do desporto envolvido, a Comissão concentrar-

se-á em questões de integridade diretamente relacionadas com as 

apostas. Especificamente, quando o resultado de um evento tenha sido 

influenciado com a intenção de beneficiar através da realização de 



apostas ou quando seja usada uma má utilização da informação 

quando se faz uma aposta. Isto inclui fazer uma avaliação para 

considerar se a infração de fraude foi cometida. 

A Comissão compreende a importância de defender a integridade das 

apostas junto dos organismos desportivos, da indústria de apostas e do 

grande público. A Comissão está familiarizada com os métodos 

utilizados noutros países para promover a integridade das apostas, tais 

como a restrição dos tipos de apostas oferecidas ou a aprovação das 

regras dos organismos desportivos antes de autorizar as apostas 

nesses desportos. A Comissão tem o poder de impor tais restrições. 

Contudo, a Comissão não considera, com base nas provas disponíveis, 

que tais métodos intrusivos ou intensivos em recursos sejam 

justificados ou sejam eficazes na Grã-Bretanha, embora continuemos a 

acompanhar a evolução neste domínio. 

 

Colaboração efectiva 

Trabalharemos com parceiros para estabelecer acordos eficazes de 

troca de informação e promover a utilização eficaz da informação para 

permitir aos SGBs, aos operadores de apostas e às autoridades 

policiais, tanto a nível nacional como internacional, uma melhor 

compreensão dos riscos existentes e das opções para gerir esses riscos. 

A SBIU atuará como o portal de informação e inteligência do Reino 

Unido. 

Encorajaremos e, quando apropriado, facilitaremos os organismos que 

regem o desporto e os operadores de apostas a terem acordos diretos 

eficazes sobre o trabalho conjunto. 

Os memorandos de entendimento (MOU) que estabelecem a forma 

como iremos trabalhar em conjunto estarão em vigor, quando 

apropriado, junto com algumas organizações. A Comissão continuará a 

rever os requisitos dos MOU para sustentar os atuais acordos e iniciar 

novos acordos sempre que e quando considerado necessário. 

 



Trabalho com operadores de apostas 

A Comissão manterá o seu compromisso com os operadores britânicos 

licenciados, e outros, a fim de manter trocas de informação eficazes. 

Asseguraremos que os operadores disponham de esclarecimento 

adequado sobre o trabalho da SBIU e os requisitos da Comissão para 

garantir que os seus controlos são eficazes, tal como estabelecido nas 

Condições de Licença e Códigos de Prática. Continuaremos a trabalhar 

com associações de operadores de apostas, entidades comerciais e 

outros reguladores, numa base nacional e internacional, procurando 

obter feedback sobre a forma como a nossa abordagem nacional pode 

ser melhorada. 

Como regulador, a Comissão faz questão de salientar que é da 

responsabilidade principal dos operadores licenciados identificar e 

mitigar as ameaças às condições de licenciamento. Temos a expectativa 

de que os operadores cumpram as condições e disponham de 

mecanismos para identificar e agir para proteger os seus clientes (e os 

seus próprios interesses comerciais). 

A Comissão considera a condição de licença 15.1.1 de particular 

importância neste contexto. Em resumo, esta é a condição para os 

operadores de apostas partilharem informações sobre atividades 

suspeitas com a Comissão. Uma cópia da redação desta condição de 

licença pode ser encontrada no apêndice 1. Esperamos que os 

operadores disponham de sistemas e procedimentos que permitam 

identificar padrões de apostas suspeitos ou invulgares que lhes 

permitam comunicar informações relevantes à Comissão e aos OGEs. 

A Comissão partilhará informações com terceiros relevantes para 

cumprir os seus deveres regulamentares ao abrigo da lei de Proteção 

de Dados e apenas quando legalmente permitido ao abrigo da lei 

pertinente. Estas informações podem ser de caráter geral ou específico 

que podem ser utilizadas para mitigar riscos emergentes e promover 

boas práticas, reconhecendo os constrangimentos da 

confidencialidade. 

 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/online
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/condition/15-1-1-reporting-suspicion-of-offences-etc-non-betting-licences


Trabalho com o desporto 

A Comissão tem estabelecido boas relações de trabalho com muitos 

organismos desportivos. Vamos continuar a construir novas relações 

com organizações que procuram tomar medidas para preservar a 

integridade do seu desporto. Isto inclui aqueles com quem possamos 

ter tido um compromisso limitado ou nenhum compromisso anterior, 

ou onde consideramos que os riscos são maiores. 

Encorajaremos e facilitaremos os organismos que regem o desporto a 

partilhar informação connosco e com operadores sobre atividades 

desportivas suspeitas eventualmente relacionadas com a integridade 

das apostas, a fim de oferecer apoio e ajudar a decidir sobre a linha de 

ação mais apropriada. 

Trabalharemos e ofereceremos conhecimentos especializados aos 

operadores desportivos e de apostas, conforme as nossas capacidades 

e limitações de recursos para partilhar boas práticas e conhecimentos 

especializados. Trabalharemos para compreender que programas de 

educação, regras ou códigos estão em vigor relativamente às apostas 

dos participantes e as sanções que podem ser aplicadas se estas forem 

infringidas. 

Quando apropriado, partilharemos com os organismos que regem o 

desporto informações sobre as nossas práticas e procedimentos de 

investigação para ajudar os organismos desportivos a reforçar a sua 

capacidade de manter as suas próprias regras e conduzir investigações 

sobre questões relacionadas com o seu desporto. 

Sempre que apropriado, divulgaremos a informação recolhida pelas 

investigações da Comissão para ajudar os órgãos dirigentes 

desportivos a aplicar os seus códigos disciplinares. Fá-lo-emos em 

conformidade com os requisitos da legislação relevante em matéria de 

proteção de dados. 

 

Exploraremos em conjunto com os SGBs, organizações desportivas e 

outras relevantes (por exemplo, o Sports Betting Group, a Professional 



Players Federation, o UK Sport, etc.) oportunidades para facilitar a 

partilha das melhores práticas. 

A SBIU trabalhará também com os organizadores de eventos para 

fornecer apoio personalizado aos torneios internacionais organizados 

na Grã-Bretanha. 

 

Trabalho com outras autoridades policiais 

As investigações em matéria de apostas desportivas podem ser 

complexas e de recursos intensivos. A Comissão reconhece as 

prioridades concorrenciais e os desafios operacionais enfrentados 

pelas autoridades policiais. Em circunstâncias em que a escala e o 

âmbito da atividade criminosa relacionada com a integridade das 

apostas desportivas é considerada de natureza séria, a Comissão irá 

envolver-se com as autoridades policiais para as analisar, adotando 

investigações, com o apoio e a perícia da Comissão. 

A Comissão continuará a promover a sensibilização para as ameaças e 

indicações de corrupção nas apostas desportivas, o trabalho da 

Comissão e o apoio que esta pode oferecer à polícia e à aplicação da lei. 

Os casos de apostas de integridade envolvem frequentemente partes 

de uma vasta área geográfica e, portanto, determinar a melhor via a 

seguir para uma investigação em curso que pode revelar-se 

problemática. 

A Comissão tem relações de trabalho com o National Police Chief's 

Council (NPCC) e a Police Scotland e estão em vigor acordos sobre a 

forma como trocamos informações e facilitamos a atividade 

operacional conjunta. Trabalharemos com a National Crime Agency (e 

outras agências) na identificação das ameaças de caráter estratégico 

para os interesses do Reino Unido e na abordagem específica das 

ameaças colocadas pelas atividades da criminalidade organizada. 

Contribuiremos para a Avaliação de Ameaças do Reino Unido quando 

solicitada. 

 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/protecting-betting-integrity
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/protecting-betting-integrity
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/protecting-betting-integrity


A SBIU atuará como um portal seguro de informações e inteligência 

entre a Comissão, as autoridades policiais e outras entidades. 

Empenhar-nos-emos continuamente e encorajá-los-emos a identificar, 

recolher e partilhar connosco as informações e inteligência sobre 

potenciais questões de integridade das apostas e iremos promover a 

Comissão enquanto potencial fonte de oportunidades para acrescentar 

valor ao seu trabalho. 

 

Colaboração internacional 

O jogo e o desporto são indústrias globais de vários milhões de libras 

cada vez mais ligadas comercialmente, por exemplo, através de 

acordos de propriedade e patrocínio. São promovidos por tecnologias 

modernas e publicidade que ligam a excitação do desporto com a das 

apostas. O aumento do interesse pelo desporto e as apostas têm sido 

ajudados no crescimento da utilização da Internet, no aumento 

constante dos meios de comunicação e no acesso global 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, tanto às apostas como à transmissão de 

cobertura de eventos desportivos. 

Embora a Grã-Bretanha continue a ser o nosso principal foco, 

reconhecemos que as apostas e o desporto britânicos não estão imunes 

à influência de fontes externas e as atividades domésticas podem, por 

sua vez, influenciar eventos noutros locais. Como os operadores de 

apostas e o desporto se globalizaram cada vez mais em virtude da 

mudança do âmbito e da tecnologia das organizações, o crime 

organizado também o fez. As provas da infiltração de grupos do crime 

organizado no desporto para fins de corrupção nas apostas, tanto na 

Europa como na Ásia, indicam a necessidade de assegurar a 

comunicação e colaboração com os intervenientes internacionais, 

especificamente para assegurar a proteção dos interesses britânicos. 

A Comissão não tem nem o mandato nem o recurso para investigar 

esta criminalidade internacional. Contudo, para além de estabelecer 

relações eficazes com os órgãos de aplicação da lei britânicos, 

manteremos o nosso envolvimento com a Interpol e a Europol e 

apoiaremos outros órgãos de aplicação da lei estrangeiros, conforme 



apropriado, como porta de entrada de informações para os ligar a 

outros. 

Muitos dos recentes desenvolvimentos internacionais têm um impacto 

positivo para a Comissão e outros. Por exemplo, a Convenção Macolin 

desenvolveu o envolvimento e a cooperação entre países na luta contra 

a corrupção na Europa e fora dela. Oferece a perspetiva de estratégias, 

e quadros operacionais que irão fomentar uma maior informação, 

troca de informações e colaboração operacional. A Comissão e o DCMS 

estiveram e estarão envolvidos no desenvolvimento destas 

oportunidades, conforme necessário, para assegurar a defesa dos 

interesses do Reino Unido. 

O panorama regulamentar está a mudar rapidamente à medida que os 

países analisam e reveem as suas políticas no que diz respeito à 

aceitabilidade do jogo e, em particular, das apostas desportivas. A 

regulação dos jogos de fortuna ou azar está a tornar-se mais global 

através de contactos entre reguladores, memorandos de entendimento 

e mecanismos de troca de informações e o trabalho de associações 

como o Gaming Regulators International Forum (GREF) e a 

International Association of Gaming Regulators (IAGR). Também 

trabalhamos em estreita colaboração com o Conselho da Europa e a 

União Europeia. 

A Comissão envolver-se-á através destes canais para identificar e 

enfrentar a ameaça de apostas desportivas corruptas e fornecerá 

informações e inteligência que considere adequadas a outros 

reguladores e plataformas nacionais. 

Do mesmo modo, o desporto e a indústria das apostas estão a 

reconhecer as dimensões internacionais para enfrentar as ameaças à 

integridade dos seus interesses. O nosso envolvimento junto dessas 

organizações está a ser alargado às federações ou organizações 

desportivas internacionais (por exemplo, o Comité Olímpico 

Internacional) e às associações internacionais de jogo/apostas. Estas 

são ambas uma valiosa fonte de informação e potenciais destinatários 

de informação da Comissão, sujeita às salvaguardas apropriadas. 

 



Gerir as ameaças 

A Comissão reunirá inteligência e informação para avaliar que 

potenciais infrações podem ter sido cometidas para decidir sobre a 

resposta e ação proporcional e adequada. Isto implicará quem está 

melhor colocado para abordar as infrações e que ações ou 

investigações podem ser levadas a cabo simultaneamente. 

A forma como o fazemos é definida no Gambling Commission’s Betting 

Integrity Decision Making Framework. ALTERE ISTO ASSIM QUE O PDF 

FOR MODIFICADO. 

 

Apêndice 1 - Proteção da integridade das apostas 

Os seguintes códigos são relevantes para esta informação: 

15.1.1 - Comunicação de suspeitas de infrações, etc. - licenças não 

emitidas 

15.1.2 - Participação de suspeitas de infrações, etc. - licenças de 

apostas 

https://assets.ctfassets.net/j16ev64qyf6l/7idXWC0z9DPThoai2pQLdK/3ee8ef2d740b893c3c7361739874d768/Betting-integrity-decision-making-framework.pdf
https://assets.ctfassets.net/j16ev64qyf6l/7idXWC0z9DPThoai2pQLdK/3ee8ef2d740b893c3c7361739874d768/Betting-integrity-decision-making-framework.pdf
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/condition/15-1-1-reporting-suspicion-of-offences-etc-non-betting-licences
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/condition/15-1-1-reporting-suspicion-of-offences-etc-non-betting-licences
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/condition/15-1-2-reporting-suspicion-of-offences-etc-betting-licences
https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp/condition/15-1-2-reporting-suspicion-of-offences-etc-betting-licences

