
Histórico - Proteger a integridade das apostas 

 

Nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento significativo da 

consciencialização e da informação sobre questões de integridade das 

apostas desportivas, particularmente nos desportos de maior 

visibilidade, que têm sido bem documentados. As evidências de 

apostas corrompidas no Reino Unido têm-se limitado, no essencial, ao 

que parecem ser casos isolados, de natureza oportunista, em vez de 

serem provas de corrupção sistemática e sistémica. No entanto, não 

podemos dar-nos ao luxo de ser complacentes ao pensar que as 

apostas desportivas e o desporto no Reino Unido são imunes às 

contínuas ameaças da actividade criminosa organizada. 

Em 2009, o DCMS criou o Sports Betting Integrity Panel, reunindo 

representantes da indústria das apostas, da polícia, dos jogadores, dos 

organismos de gestão desportiva (SGB), da advocacia e da Comissão 

para elaborar recomendações sobre a concepção e implementação de 

uma abordagem colaborativa para proteger a integridade do desporto 

e das apostas no Reino Unido. 

O relatório do Painel, vulgarmente conhecido como o Parry Report, 

apresentou uma série de recomendações, centrais para que a indústria 

das apostas, os organismos e associações que regem o desporto, a 

Comissão e a polícia se comprometessem a actuar dentro da sua esfera 

de competência para prevenir e dissuadir aqueles que representam as 

ameaças. Além disso, o relatório reconheceu como uma abordagem 

colaborativa poderia maximizar o impacto colectivo, trabalhando em 

conjunto para lidar com as questões de curto e longo prazo. As 

recomendações incluíam a criação da Sports Betting Intelligence Unit 

dentro da Comissão para lidar com os relatórios de corrupção 

relacionados com as apostas. 

Com base nos resultados do Relatório Parry, foi criado em 2012 o 

Sports Betting Integrity Forum (SBIF) para desenvolver a abordagem 

britânica na proteção do desporto e das apostas desportivas contra os 

riscos para a integridade. Este Fórum reúne representantes de 

organismos que regem o desporto, operadores de apostas, associações 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/sports-betting-intelligence-unit-sbiu


comerciais desportivas e de apostas, autoridades policiais e 

regulamentação do jogo. O Fórum faz parte da plataforma nacional 

britânica de abordagem dos riscos de fixação de jogos e das ameaças à 

integridade das apostas desportivas. 

O objetivo do Fórum é apoiar e coordenar os esforços individuais e 

coletivos dos parceiros no desenvolvimento e implementação do Sport 

and Sports Betting Integrity Action Plan (SBI Plan) que estabelece a 

estratégia do Reino Unido para proteger a integridade no desporto e 

nas apostas desportivas. O Fórum mantém o acompanhamento das 

complexidades crescentes, tais como influências internacionais, 

centrando-se na prevenção, interrupção e dissuasão. Esta abordagem 

reflete a crença de que o match-fixing apresenta um desafio 

importante e contínuo para a governança, cultura, reputação e 

capacidades operacionais dos operadores desportivos e de apostas 

desportivas. A Comissão é o principal parceiro no SBIF. 

 

O Reino Unido também assinou a Convenção Macolin do Conselho da 

Europa, que estabelece o quadro para a gestão dos riscos associados à 

manipulação de eventos desportivos em toda a Europa e fora dela. Em 

conformidade com este quadro, a SBIU e a SBIF formam a plataforma 

nacional britânica para a gestão da integridade das apostas. A 

Comissão representa o Reino Unido no Grupo de Copenhaga do 

Conselho da Europa, a rede de plataformas nacionais que colabora na 

luta pela integridade das apostas a nível internacional. 

https://www.sbif.uk/assets/files/Sport-and-Sports-Betting-Integrity-Action-Plan-2021.pdf
https://www.sbif.uk/assets/files/Sport-and-Sports-Betting-Integrity-Action-Plan-2021.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of-copenhagen-

